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FÖRORD 

 

Förord 
 
Under det halvår jag arbetat med denna studie har jag väsentligt fördjupat min kunskap om 
hur yrkesarbetarnas arbetssituation ser ut idag och hur den har förändrats sett ur ett historiskt 
perspektiv. Jag har även lärt mig mycket om vad som motiverar individer och hur en ledare 
får sina medarbetare att trivas på jobbet. Dessa kunskaper kommer jag att ta med mig ut i 
arbetslivet och jag är övertygad om att de kommer att vara mig till stor hjälp i många 
situationer. 
 
Jag vill här passa på att tacka alla de som hjälpt mig att slutföra denna studie. Ett stort tack till 
mina handledare Jan Jonsson och Anna-Lena Vestman, som har tagit sig tid och kommit med 
råd och vägledning under arbetets gång. Tack också till Ola Bergqvist, Thomas Nygård, Jan 
Petschler, Gösta Nordberg och Mats Östman som har bidragit med svar på mina frågor om 
dagsläget inom byggbranschen respektive pappersbranschen. Slutligen, ett stort tack till alla 
de yrkesarbetare som har ställt upp som respondenter och berättat om hur det är att arbeta i 
byggbranschen idag, utan er hade det aldrig gått! 
 
 
 
 
 
Örnsköldsvik, juni 2005 
 
 
 
Emma Berglund 
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SAMMANFATTNING 

 

Sammanfattning  
 
Detta examensarbetes utförs på uppdrag av Skanska Väg och Anläggning Norr och det syftar 
till att sätta sig in i yrkesarbetarnas situation och ta reda på vad som motiverar dem att vara 
lojala och stanna hos en arbetsgivare. Skanska har som mål att under de närmsta åren skapa en 
basnivå av yrkesarbetare som knyts närmare företaget. Fördelarna med detta är flera; 
anställningstryggheten ökar, organisationen blir effektivare, förutsättningarna för dialog och 
delaktighet växer och dessutom ökar möjligheten till utveckling och utbildning.  
 
För att uppfylla syftet har litteratur inom aktuella områden studerats och sedan har den 
informationen kompletterats med samtal och intervjuer med representanter från inblandade 
aktörer. Slutligen har cirka 30 yrkesarbetare intervjuats om hur de ser på sin arbetssituation 
och lojalitet. 
 
Vid sammanfattning och analys av intervjuresultaten framkom att det i dagsläget främst är 
arbetslaget och den närmsta arbetsledningen som man känner sig lojal till. Det finns dock ett 
antal åtgärder att ta till för att öka lojaliteten till hela företaget. Anledningen till att 
yrkesarbetarna känner lojalitet till arbetslaget och den närmsta arbetsledningen är att det finns 
en daglig relation dem emellan. Till de högre tjänstemännen saknas däremot oftast denna 
relation och då blir det svårare att kunna känna lojalitet och identifiera sig med hela företaget. 
Genom att utöka samvaron mellan yrkesarbetare och högre tjänstemän kan dock en viss 
relation skapas som ökar lojaliteten.  
 
Den andra rekommenderade åtgärden behandlar anställningsformen. En klar majoritet av de 
intervjuade yrkesarbetarna anser att anställningstryggheten på något sätt måste förbättras. 
Tillsvidareanställningen som infördes 1989 fick inte det förväntade resultatet utan många 
upplever en större otrygghet och sämre påverkansmöjlighet nu. Detta område arbetar Skanska 
redan aktivt med i form av skapandet av en stabil basnivå av yrkesarbetare.  
 
Dessutom önskar sig yrkesarbetarna mer information, både om det projekt de arbetar med och 
andra projekt i närområdet, för att på så vis kunna få en bättre helhetsbild av företaget. 
Förutom informationen kan också öppenheten på arbetsplatserna bli bättre, så att 
yrkesarbetarna bland annat får ta del av hur projektet ligger till tidsmässigt och ekonomiskt. 
Även känsliga frågor, till exempel uppsägningar, borde kunna behandlas på att mer öppet, 
rakt och ärligt sätt anser de intervjuade personerna.  
 
Dessa åsikter är till största delen gemensamma för samtliga intervjupersoner och inga större 
skillnader mellan olika grupper förekommer när resultaten analyseras utifrån åldersfördelning, 
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SAMMANFATTNING 

familjeförhållande eller anställningshistoria. Möjligen syns en svag tendens att de som ofta 
byter arbetsgivare prioriterar sin familj och lönen högre än de övriga grupperna.  
 
Förutom de åtgärder som redan nämnts finns flera övriga förbättringsområden. 
Byggbranschen lever dock under speciella förhållanden som till viss del gör 
förbättringsarbetet svårt, till exempel det faktum att arbetsplatser, arbetstillfällen och 
arbetsgivare ständigt skiftar. En mycket viktig lärdom, från bland annat pappersbranschen, är 
dock att de inblandade parterna måste finna sunda samverkansformer så att den energi som 
läggs ner verkligen kommer branschen till nytta. Om de inte lär sig att samarbeta blir det svårt 
att klara sig i den ökade konkurrensen och i framtidens samhälle. 
 
För att utveckla denna studie och gå vidare inom området bör kompletterande studier 
genomföras i både högkonjunktur och i mindre företag. Dessutom behövs mer forskning för 
att ta fram en ny anställningsform och bättre samarbetsformer mellan facket och 
arbetsgivarna. 
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ABSTRACT 

 

Abstract 
 
This Master’s Thesis is performed at the request of Skanska Väg och Anläggning Norr and it 
aims to enter the situation of the skilled workers and find out what motivates them to be loyal 
and stay with the same employer. Skanska has sat a goal the next few years to establish a base 
level of skilled workers that is being attached closer to the company. The advantages of this 
are many; the employment security increases, the organization becomes more efficient, the 
conditions for dialogue and participation grows and furthermore the possibility for human 
resource development and education improves.  
 
Litterateur within the current subject areas has been studied in order to fulfil the purpose and 
that information has been complemented with discussions and interviews with representatives 
from involved participants. Finally around 30 skilled workers has been interviewed about 
their work situation and loyalty. 
 
At a summarize and analysis of the results from the interviews it is clear that the skilled 
workers above all are loyal towards their working party and the works management. However 
there are a couple of measures that can be taken in order to increase the loyalty for the entire 
company. The main reason why the skilled workers feel loyalty for their working party and 
the works management is based on the daily intercourse and the relation that has developed. 
This relation seldom exists with the higher managers, which makes it harder to feel loyalty 
and identification with the company. By arranging more events and get-togethers between the 
skilled workers and the managers a relation can be created which increases loyalty. 
 
The second recommended measure deals with the terms of employment. A majority of the 
interviewed skilled workers think that the employment security needs to be improved in some 
way. The permanent employment that was introduced in 1989 did not achieve the expected 
result, on the other hand many employees experiences a greater insecurity nowadays. This is 
an area that Skanska is working actively with, since they are trying to create a stable base 
level of skilled workers.  
 
Furthermore the skilled workers wish for more information, both regarding the project they 
are working on and other projects nearby, in order to get a greater overall picture. They also 
wants to see an increased openness so that the skilled workers can be informed of the projects 
economical status and time progress. Even more sensitive matters, such as notices to quit, 
should be treated in a more open, plainly and honest way. 
 
These opinions are common for most of the interviewed and no great differences between 
groups exists when the results are analyzed on the basis of age, family or employment history. 
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However a weak tendency shows that the ones that often change employers has a higher 
priority for their family and their salary then the others.  
 
Apart from the measures already mentioned there are many areas that should be improved. 
The building trade line however exists under some special conditions that complicates the 
improvement work, especially the facts that the place of work, the number of vacant jobs and 
the employer constantly changes. A very important lesson nevertheless, for example from the 
paper industry, is that the involved parts must find healthy terms of co-operation so that the 
energy put down actually comes in favour of the business. Unless they learn to work together 
it will be really hard to survive the increased competition and the society of tomorrow. 
 
In order to complement this study and move on in this matter supplementary studies should be 
carried out both in a building boom and in a smaller company. Furthermore more research is 
needed to develop a new type of employment and better terms of co-operations between the 
union and the employers. 
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KAPITEL 1 - INTRODUKTION 

 

1 Introduktion 
 

I detta kapitel ges en introduktion till arbetet. Först förklaras bakgrund och 
problembeskrivning och därefter följer syfte och avgränsningar. Slutligen 
redovisas de metoder som använts. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
 
Yrkesarbetarna inom byggbranschen tillhör en gammal yrkeskår som på många sätt är unik. 
De är medarbetare i en bransch som ofta genomgår snabba svängningar, vilket de självklart 
påverkas av. Till exempel uppger drygt 20 % av Byggnadsarbetareförbundets medlemmar 
(2002) att de inte tror eller inte vet om de har jobb om ett halvår. En byggnadsarbetares arbete 
är inte sällan hårt, slitsamt och påfrestande även om stora ansträngningar kontinuerligt görs 
för att förbättra arbetsmiljön. Trots detta finns en stolthet och en kamratskap inom yrkeskåren 
som är svår att ta miste på.  
 
De senaste åren har byggbranschen minst sagt hamnat i rampljuset och det har talats mycket 
om svartjobb, karteller, byggfusk, utländsk arbetskraft och konflikter. Detta drabbar inte bara 
företagsledningarna utan även den enskilde individen – byggnadsarbetaren. Eftersom 
branschen står inför omvälvande förändringar kommer med största sannolikhet även 
yrkesarbetarens roll att förändras.  
 
Från att de materiella tillgångarna tidigare var de viktigaste för ett företag går samhället idag 
mot att de mjuka tillgångarna, till exempel lojala medarbetare, värdesätts allt högre. Detta 
innebär att personalen blir viktigare och viktigare och för ett så stort företag som Skanska är 
det av hög prioritet att lyckas attrahera och behålla kompetenta yrkesarbetare. Det är 
dessutom en dyr process att rekrytera nya medarbetare så en lojal personalstyrka innebär fler 
fördelar dels eftersom de stannar kvar men också för att de sprider ett gott rykte om företaget 
och rekommenderar andra att arbeta där. 
 
I Skanskas affärsplan 2004-2006 är således ett av målen att skapa en basnivå av yrkesarbetare 
som är lojala och känner tillhörighet med företaget. Genom att ha en väl avvägd basnivå kan 
företaget hantera normala konjunkturnedgångar med inga eller få uppsägningar och under 
högkonjunktur kan man upphandla resurser för att klara arbetstopparna. Detta system skulle 
öka yrkesarbetarnas anställningstrygghet och effektivisera organisationen. Andra fördelar är 
att dialogen och delaktigheten, både i det dagliga arbetet och i det mer långsiktiga arbetet, 
skulle förbättras för yrkesarbetarna. Dessutom ger mer långsiktiga relationer större 
möjligheter till personlig utveckling och utbildning av yrkesarbetarna. 
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1.2 Syfte och avgränsningar 
 
Det område Skanska är intresserad av att få veta mer om i detta examensarbete är 
yrkesarbetarnas lojalitet. Vilka känner byggnadsarbetarna lojalitet gentemot? Är det mot sig 
själva, arbetslaget, platschefen, projektet, företaget, fackföreningen eller en kombination av 
samtliga? Har denna lojalitet förändrats genom tiderna, kanske speciellt sedan 
tillsvidareanställningen infördes 1989? Vad är det som gjort att vissa vunnit individens 
lojalitet och andra inte? Finns det några skillnader inom yrkesarbetarkåren, till exempel 
beroende på ålder eller familjesituation? 
 
Genom att få svar på dessa frågor hoppas Skanska att de kan använda slutsatserna som 
verktyg för att förbättra Skanskas relation till sina yrkesarbetare. På sikt kan detta leda till att 
lojaliteten mot företaget ökar och de fördelar som nämndes i avsnitt 1.1 kan uppnås.  
 
De yrkesarbetare som studerats i detta examensarbete är de som har en anställning hos 
Skanska Väg och Anläggning Norr i distrikt Västernorrland/Jämtland. Ytterligare en 
avgränsning som gjorts är att bara titta på den delen av yrkesarbetare som är anslutna till 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet, även om det finns fler fackförbund aktiva inom 
byggbranschen. Detta innebär att kapitlen om historien och dagsläget endast skildrar hur det 
har varit respektive hur det är för de yrkesarbetare som är medlemmar i Byggnads. 
 

1.3 Metodbeskrivning 
 
I de flesta undersökningar ingår en stor del datainsamling och resultatet påverkas i hög grad 
av vilken insamlingsmetod som använts. Detta examensarbete syftar till att kartlägga 
yrkesarbetarnas lojalitet och således krävs att yrkesarbetarna själva får komma till tals. Valet 
står mellan att antingen genomföra intervjuer eller en enkätundersökning. De två alternativen 
lämpar sig olika bra i olika sammanhang och nedan ges en sammanställning över respektive 
metods fördelar. 
 
Fördelar med intervjuer: 
 

• Intervjuaren kan stimulera respondenten till fylligare och fullständigare svar. 
• Intervjuaren har möjlighet att stimulera intervjupersonen till att besvara flera frågor. 
• Intervjuaren kan övertala respondenten att medverka i undersökningen och därmed 

minska bortfallet. 
• Intervjuaren kan förklara frågor. 
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• Intervjuaren kan kontrollera frågornas begriplighet, till exempel att de uppfattas på rätt 
sätt och att alternativen är relevanta. 

• Intervjuaren kan kontrollera intervjusituationen och att ingen obehörig påverkar 
respondenten. 

• Genom intervjun erhålls vissa upplysningar som inte kommer fram i enkäter, till 
exempel sättet att besvara frågorna, den emotionella tonen, olika icke-verbala 
reaktioner, ansiktsuttryck, hållning och klädsel. 

 
Fördelar med enkäter: 
 

• De är billigare att utföra i jämförelse med intervjuer. 
• Enkäter når snabbt ut till vitt spridda personer. 
• De möjliggör simultan utfrågning av personer och därmed förhindras dessa att påverka 

varandra. 
• Intervjupersonen påverkas inte av intervjuaren. 
• Under vissa förutsättningar känner sig intervjupersonen mer öppenhjärtlig när denne 

anonymt fyller i ett formulär än i en intervjusituation. 
• Under vissa förutsättningar kan intervjupersonen ges bättre möjligheter att i lugn och 

ro överväga och tänka genom vissa frågor och därigenom ge mer överlagda svar. 
 
Vid valet av metod för detta examensarbete måste stor hänsyn tas till den typ av undersökning 
detta är. Frågorna som ställs behandlar ett känsligt område och kräver att intervjupersonen 
verkligen uppfattar frågan och tar sig tid att ge ett ärligt svar. Den aktuella intervjugruppen 
utsätts dessutom ofta för enkätundersökningar och erfarenheten av dessa är att bortfallet ofta 
blir stort. Med detta till grund anses intervjuer vara den mest lämpliga metoden att använda i 
detta fall.  
 
För att intervjuerna ska bli rätt genomförda och rätt tolkade krävs att intervjuaren, i detta fall 
författaren, har god kunskap inom de aktuella ämnesområdena. I förberedande syfte studeras 
därför litteratur inom följande områdena: 
 

• Yrkesarbetarrollens förändring ur ett historiskt perspektiv. 
• Dagsläget i byggbranschen. 
• Teorier om vad lojalitet är och hur den främjas. 
• Intervjuteknik. 

 
För att komplettera denna information kontaktas även representanter för arbetsgivarna i form 
av Skanska och Sveriges Byggindustrier samt representanter för arbetstagarna i form av 
Svenska Byggnadsarbetarförbundet.  
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Därefter genomförs intervjuerna med yrkesarbetarna och när resultatet av dem analyserats och 
tolkats dras slutsatser om lojaliteten bland Skanskas yrkesarbetare. 
 
En översiktlig jämförelse avseende medarbetarnas lojalitet och situation inom byggbranschen 
respektive pappersbranschen görs också genom kontakt med en representant från 
pappersindustrins fackförening Svenska Pappersindustriarbetareförbundet. Att just 
pappersindustrin valts beror på att parterna där jobbar mycket med medarbetarfrågor samt att 
de, i motsats till byggbranschen, har ett kollektivavtal som är uppbyggt som ett ramavtal.  
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2 Historik 
 

För att förstå dagens situation för byggnadsarbetarna är det av största vikt att 
känna till historiken. Informationen i avsnitt 2.11 baseras på statistik från 
Sveriges Byggindustrier (2003) men all annan information i detta kapitel är 
hämtad ur boken Byggnadsarbetarna (Landin 1990) utgiven av Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet. Boken skildrar historien ur arbetstagarnas och 
fackföreningens perspektiv vilket gör att arbetsgivarnas synpunkter inte ges 
mycket utrymme. Trots detta anses boken vara mycket användbar i denna 
undersökning, eftersom det här främst efterfrågas hur yrkesarbetarna har upplevt 
situationen.  

 

2.1 1890-talet 
 
År 1889 var året när de stora förändringarna inom arbetarrörelsen började. I Paris hölls det 
året en världsutställning för att fira 100-årsjubileet av den franska revolutionen. Under denna 
utställning var det tydligt att Sverige hamnat utvecklingsmässigt på efterkälken i jämförelse 
med flertalet andra europeiska länder. När de övriga ländernas industrialisering var i full gång 
ägnade sig fortfarande majoriteten av svenskarna åt jordbruk och 80 procent av befolkningen 
bodde på landsbygden. Mindre än 20 procent arbetade inom industri eller hantverk. 
Arbetarklassen levde vid denna tidpunkt i svår fattigdom där sjukdomar var vanliga och fri- 
och rättigheter ovanliga. Överklassen däremot kunde obehindrat frossa i livets goda och 
festligheterna avlöste varandra. Klasskillnaderna var således markanta och dåtidens 
rösträttssystem upprätthöll klyftorna effektivt. För att vara berättigad rösträtt ställdes vissa 
krav; du skulle vara man och fyllt 21 år, fullgjort värnplikt, betalt skatt, ej förekommit i 
polisrapport eller rättegångsprotokoll samt ha en årsinkomst om minst 800 kr. Ju högre 
inkomst desto fler röster beviljades och de riktigt förmögna kunde tilldelas upp till 100 röster 
per person. Med detta system utestängdes de flesta arbetarna och de hade alltså mycket små 
möjligheter att på detta sätt förändra sin situation. Lösningen för en del blev att emigrera till 
USA där bördiga marker samt ökade fri- och rättigheter lockade.  
 
För alla de som stannade kvar i Sverige väntade hårda tider. Arbetet var tungt och riskabelt, se 
figur 2.1, och lönerna var låga. Protester mot arbetsvillkoren och lönerna blev allt vanligare 
och slutade i flera fall i strejker. Dessa kunde dock lätt slås ned eftersom de små lokala 
fackföreningarna inte hade tillräckligt med resurser för att orka stå emot byggmästarna någon 
längre tid. Det som krävdes för att villkoren skulle förbättras var att arbetarna organiserade sig 
fackligt och politiskt. 1889 gick ett sjuttiotal arbetarorganisationer samman, däribland 51 
lokala fackföreningar, och bildade det socialdemokratiska arbetarpartiet. Partiet skulle bland 
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annat verka för 8 timmars arbetsdag, minimilöner, bättre arbetsmiljö samt arbetarnas 
förenings- och församlingsrätt. Dessutom uppmanade partiet fackföreningar inom samma 
yrke, men på olika platser, att sammansluta sig i fackförbund för att på så sätt stärka sin 
position.  
 

 
Figur 2.1. Byggarbetsplats i slutet på 1800-talet (Landin 1990) 
 
Under åren 1889-1895 bildades således, på partikongressens uppmaning, byggfackförbunden 
Träarbetareförbundet, Murareförbundet samt Grov- och Fabriksarbetareförbundet. Deras 
främsta uppgifter var att arbeta för kortare arbetsdagar samt för avskaffandet av dåtidens 
ackordsystem. Förbunden utarbetade också regler för konflikthantering för att förhindra de 
spontana strejker som då och då utbröt på arbetsplatserna och ofta slutade i nederlag. Genom 
en stark organisation och insamlade strejkkassor kunde så småningom mer lyckade strejker 
genomföras, som tvingade byggmästarna att skriva under på arbetarnas krav. I samband med 
världsutställningen i Paris hölls även en arbetarkongress som bland annat beslutade att 
arbetarna i alla länder skulle demonstrera för 8 timmars arbetsdag den 1 maj. Denna 
demonstration genomfördes för första gången i Sverige den 1 maj 1890 och över 100 000 
arbetare deltog runt om i landet. Arbetarklassen såg nu ljust på framtiden. 
 
1890-talet som började så väl visade sig dock inte medföra de stora, snabba förändringar 
arbetarrörelsen hoppats på utan årtiondet kom istället att handla om ett flertal strejker med 
blandad utgång samt uppbyggnaden av en stabil fackorganisation. Under högsäsongen när det 
fanns gott om arbetstillfällen och ont om arbetare lyckades facken ofta förhandla till sig bra 
villkor, bara för att under lågsäsongen tvingas gå tillbaka till de gamla förhållandena. Men, i 
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slutet av detta årtionde genomfördes en del förändringar till det bättre. 1898 bildades 
landsorganisationen, LO, som en sammanslutning av flertalet fackföreningar och 1899 
träffades ett fördelaktigt avtal som bland annat innehöll en olycksfallsförsäkring mellan 
arbetsgivarna och byggfacken.  
 

2.2 1900-talet 
 
Under slutet av 1800-talet hade arbetarrörelsen alltså lyckats förbättra löner och arbetsvillkor 
men på en punkt stod utvecklingen fortfarande stilla – den allmänna rösträtten. Under våren 
1902 demonstrerade arbetarna varje söndag för rösträtten och i samband med att frågan 
behandlades i riksdagen utlystes storstrejk för alla arbetare i hela Sverige. Strejken varade 15-
17 maj och 120 000 arbetare, såväl fackligt anslutna som oorganiserade, deltog, se figur 2.2. 
Resultatet blev att riksdagen föreslog regeringen att lägga fram förslag till allmänna val, vilket 
var en stor framgång. I ett första steg infördes 1909 allmän rösträtt för män fyllda 24 år. 
Fortfarande gällde kraven på värnplikt, skatt och laglydighet men inkomstkravet avskaffades 
och den 100-gradiga skalan sänktes till maximalt 40 röster per person.  
 

 
Figur 2.2. Storstrejk i Stockholm (Landin 1990) 
 
Återigen såg arbetarna ljust på situationen, men en lågkonjunktur under åren 1908-1909 
möjliggjorde för arbetsgivarna att sänka lönerna och arbetarna kunde inte annat än att svara 
med en storstrejk. Den 4 augusti gick därför 300 000 av Sveriges arbetare ut i strejk. 
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Strejkkassorna räckte dock inte långt och när strejken avblåstes hade arbetsgivarna vunnit 
stort på den. Många arbetare tvingades lämna fackföreningen för att återfå sitt arbete och 
nästan 20 000 utvandrade till Amerika. LO:s medlemsantal halverades under denna tid från 
163 000 till 80 000.  
 

2.3 1910-talet 
 
I svallvågorna av lågkonjunkturen passade arbetsgivarna på att säga upp tidigare 
överenskomna avtal och sänka lönerna ytterligare. På detta svarade arbetarna med spontana 
strejker vilka i sin tur gav arbetsgivarna anledning till en allmän lockout. På grund av en 
uppgång i konjunkturen 1911 tappade dock denna lockout sin kraft och resultatet blev till 
arbetarnas fördel, i form av femåriga lokalavtal med löfte om löneökningar.  
 
Vid denna tidpunkt hade även arbetsdagen förkortats från 12-16 timmar till maximalt 10 
timmar, men det var ännu långt kvar till målet på 8 timmar. En början till sjukkassa, 
begravningskassa och ålderspension hade också åstadkommits. 
 
Men, så kom det första världskriget och med det en enorm arbetslöshet och dyrare 
livsmedelspriser. Arbetarklassen tvingades till fattigdom och svält, men lyckades så 
småningom få både statliga understöd och högre löner. Det förändrade rösträttssystemet hade 
även inneburit att högern tappat sin enväldesmakt inom politiken och 1919, efter nästan 30 års 
kamp, röstades 48 timmars arbetsvecka igenom. 
 

2.4 1920-talet 
 
Därefter följde efterkrigstiden som blev en svår tid för arbetarna. Arbetslösheten var hög och 
lönerna sänktes. Inom politiken gick det dock bättre. 1920 fick Sverige sin första 
socialdemokratiska regering och 1921 infördes allmän rösträtt för män och kvinnor, nästan tio 
år senare än hos våra nordiska grannar. Tankar om ett helt nytt samhällssystem med statliga 
företag väcktes. Om produktionsmedlen var i hela folkets ägo och produktionen 
koncentrerades på att tillgodose behoven, istället för på ägarnas profit, skulle landet kunna 
utvecklas och blomstra. Inom byggbranschen genomfördes detta med så kallade 
byggnadsgillen som bland annat uppförde billiga nödbostäder åt de familjer, som i spåren av 
kriget, blivit bostadslösa, se figur 2.3 och 2.4. 
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Figur 2.3. Bostadslösa familjer inhystes i polisens gymnastiksal (Landin 1990) 
 

 
Figur 2.4. Bostadsområde uppfört av byggnadsgille (Landin 1990) 
 
Så, efter några år i kris, kom en uppgång för Sverige. Från och med 1923 skedde en enorm 
produktionsökning, mycket tack vare Kreugerkoncernen. Företagen inom koncernen var stora 
och gav goda vinster samt mycket hög utdelning till aktieägarna. Detta skedde dock på 
bekostnad av industriarbetarnas löner och när de protesterade hotade ledningen med att flytta 
produktionen utomlands till billigare arbetskraft. För byggnadsarbetarna såg det dock bättre ut 
och högkonjunkturen innebar att nya avtal slöts som gav högre löner samt möjligheten att vid 
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behov förhandla om fria ackord. För att säkerställa att dessa fria ackord inte var till arbetarnas 
nackdel utsågs ackordsmätare. Båda parter var nöjda med avtalet och en nio år lång arbetsfred 
följde. 
 
Trots att det rådde högkonjunktur var arbetslösheten hög. Detta berodde på den ökade 
inflyttningen till städerna samt minskad emigration – det fanns helt enkelt ett överskott av 
arbetare. Arbetsgivarna hade inte heller något intresse i att försöka skapa reservjobb eftersom 
arbetslösheten höll nere lönerna. Inom byggfacken diskuterades införandet av en 
arbetslöshetskassa men de insåg snart att avgifterna skulle bli för höga och utdelningen för låg 
så inget beslut fattades. 
 
Under denna tid skedde även en hel del inom fackförbundens organisation. Svenska 
Byggnadsträarbetareförbundet skapades 1922 genom en delning av Träarbetareförbundet och 
delningen fick ett mycket positivt gensvar. Medlemsantalet mer än fördubblades de närmsta 
åren och den utvecklingen visade på hur mycket det fanns att ta igen organisatoriskt sedan 
byggandet åter kommit igång. Det fördes även diskussioner om huruvida samtliga 
fackförbund inom byggbranschen skulle förenas, så som LO önskade. Beslutet blev att 
förbunden inte skulle slås samman men däremot samarbeta under organiserade former. 1926 
bildades Samverkande Byggnadsfackförbunden, vilket gjorde att förbunden tillsammans blev 
ännu starkare i utsatta lägen. LO:s representant Edvard Johanson lär ha yttrat följande om 
byggarna: 
 

”Byggnadsindustrins arbetare kallas med rätta arbetarrörelsens lätta 
kavalleri. Man har inom fackföreningsrörelsen åtskilligt att tacka 
byggnadsindustrins arbetare för, ty de har vid flera tillfällen fått ta på sig 
bördor som jämnat vägen för övriga yrkesgruppers framryckning”. 

 

2.5 1930-talet 
 
Början av 1930-talet fortsatte i högkonjunkturens tecken men glädjen varade inte länge. 
Redan hösten 1930 fick Sverige känna av följderna av den stora kraschen på Wall Street 1929 
och arbetslösheten blev enorm – uppemot 70 % i vissa byggfackförbund. Även 
Kreugerkoncernen fick ekonomiska svårigheter efter börskraschen och på grund av detta sköt 
sig Ivar Kreuger till döds den 12 mars 1932. Hela koncernen brakade samman, vilket innebar 
ytterligare svårigheter för landet. Lösningen för den borgerliga regeringen, som åter kommit 
till makten 1928, var att svälta sig ur krisen och således fanns ingen hjälp att få för de 
drabbade. Socialdemokraterna återtog makten 1932 och underlättade situationen för arbetarna 
något genom sysselsättningsskapande åtgärder och bidrag.  
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Parallellt med detta utlöpte det lokala avtalet vid sulfatfabriken i Marma utanför Söderhamn. 
Arbetsgivaren vill utnyttja lågkonjunkturen och sänka lönerna i det nya avtalet, vilket 
medförde att arbetarna protesterade och gick ut i strejk. Flertalet industrianläggningar i 
Norrland sympatistrejkade och den 14 maj 1931 hölls en stordemonstration i Ådalen, se figur 
2.5, som dessvärre fick ett blodigt slut. Militär hade kallats till platsen och vid 
konfrontationen öppnade de eld varpå fem människor miste livet och flera sårades. Denna 
händelse fick stor uppmärksamhet i hela landet och en kommission tillsattes för att utreda 
skuldfrågan. Kommissionen kom fram till att det avlossats 14-15 skarpa skott samt två 
kulspruteserier mot demonstranterna, vars syften var ”lojala och fredliga”. Trots detta blev 
makthavarnas straff skrattretande låga medan de arbetare som engagerat sig fick utstå hårda 
påföljder.  
 

 
Figur 2.5. Demonstrationen i Ådalen (Landin 1990) 
 
Följande år (1933-1934) präglades av en utdragen och svårlöst konflikt i byggbranschen. 
Parterna befann sig länge i ett dödläge och slutligen fick regeringen ingripa, vilket gav resultat 
i form av undertecknandet av ett nytt treårigt avtal i februari 1934. Avtalet innebar 
försämringar för arbetarna på nästan alla punkter men godtogs ändå. Anledningarna till detta 
var flera. Dels så hade konflikten varat länge, vilket man var utled på. De flesta ville hellre 
arbeta än att strida längre. Dessutom var marknaden god och många arbetstillfällen väntade. 
Slutligen kompenserades lönesänkningarna i avtalet av att levnadskostnaderna hade sänkts 
efter kriget.  
 
Besvikelsen över det försämrade avtalet orsakade dock en långvarig efterdebatt inom 
förbunden för att utreda vems felet var. Ingen syndabock hittades men de kom till insikt om 
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att ett enda gemensamt fackförbund för alla byggarbetare skulle stärka dem i konflikter som 
denna. Ännu genomfördes dock inte någon sammanslagning och det visade sig senare att det 
skulle dröja ytterligare 14 år innan detta inträffade.  
 
När det ofördelaktiga avtalet löpte ut 1937 rådde det högkonjunktur och Sverige hade tagit sig 
genom krisen. I det nya avtalet såg arbetarna till att få bättre villkor och även om inte alla 
förändringar godtogs var de flesta mycket nöjda med resultatet.  
 
Inom det politiska området var 1930-talet ett bra årtionde och förutom att landets totala 
arbetslöshet minskade med två tredjedelar hade arbetarrörelsen bland annat lyckats få till 
stånd arbetslöshetsförsäkring, två veckors lagstadgad semester, folkpension, mödra- och 
barnavård samt folktandvård. Byggnadsarbetarna hamnade dock utanför både semesterlagen 
och arbetslöshetskassan eftersom lagarna inte var anpassade för säsongsarbete och det dröjde 
ända till 1940 respektive 1949 innan de avtalat sig till förmånerna.  
 
Inte förrän under slutet av 1930-talet uppmärksammades de många arbetsplatsolyckorna inom 
byggbranschen. Dessvärre krävdes det något så avgörande som broraset i Ångermanälven för 
att problemet skulle offentliggöras. Den snart färdigbyggda Sandöbron kollapsade och drog 
med sig 18 byggnadsarbetare i djupet, se figur 2.6. Efter denna händelse fanns arbetarskydd i 
alla fall med på dagordningen men det var fortfarande inte högt prioriterat. Det dröjde ända 
till 1949, då Sverige fick en ny arbetarskyddslag och Byggnadsindustrins byrå för 
arbetarskydd bildades, innan skyddsarbetet kom igång på allvar.  
 

 
Figur 2.6. Broraset i Ångermanälven (Landin 1990) 
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2.6 1940-talet 
 
Andra världskriget var nu ett faktum och trots att Sverige gjorde sitt bästa för att inte hamna i 
samma sits som under det första världskriget så gick byggandet ner och arbetslösheten upp. 
En av följderna av det minskade byggandet var att det snabbt blev bostadsbrist. För att råda 
bot på det tog byggarna saken i egna händer och startade företaget Svenska Riksbyggen. 
Företaget visade sig vara mycket lyckat och det växte snabbt under krigsåren, vilket var ett 
tecken på att det fanns ett stort behov att fylla. Men, hur bra det än gick så kunde denna 
lösning inte rädda alla byggnadsarbetare från arbetslöshet. Statens lösning var att försöka 
locka, och i vissa fall tvinga, byggarna över till verkstads- och skogindustri men de var 
svårflörtade och försöket lyckades inget vidare.  
 
Under krigstiden förhandlades avtalen om ett flertal gånger. 1940 lyckades byggnadsfacken, 
som nämnts tidigare, avtala sig till två veckors semester men även få lärlingsutbildningen 
införd i avtalet. Detta var ett stort framsteg som förhoppningsvis skulle gynna båda parter. 
1941 försämrades dock avtalet något eftersom ackordslönerna sänktes. I samband med att 
kriget närmade sig sitt slut och bättre tider väntade, upprättades 1945 ett avtal med stora 
förbättringar av bland annat timlönerna. 
 
När kriget väl var över väntade inga lugna och fredliga tider utan det kalla kriget startade, 
vilket medförde oroliga tider även för det neutrala Sverige. För att undvika kris samtidigt som 
samhället återuppbyggdes tog den socialdemokratiska regeringen 1944 fram ett 
efterkrigsprogram som skulle innebära full sysselsättning samt rättvis fördelning, större 
effektivitet och mer demokrati inom näringslivet. Detta krävde dock en socialisering inom 
samhället samt att företagen förstatligades. Socialdemokraterna och arbetarklassen såg detta 
som en skördetid efter flera decenniers hårt slit, vilket självklart upprörde borgerligheten. De 
försökte förhindra socialdemokraterna, bland annat genom kampanjer och personförföljelse, 
men lyckades inte och socialdemokraterna kunde behålla makten i valet 1948.  
 
Trots att det rådde orostid både i världen och i inrikespolitiken genomfördes under 1940-talet 
ett flertal reformer, till exempel barnbidrag, fri sjukhusvård, ny folkpension och fria 
skolmåltider, vilka samtliga inhyste hopp i arbetarklassen. 1948 drabbades dock Sverige av en 
ekonomisk kris och regeringen var tvungen att göra något åt situationen. Lösningen blev ett 
krisprogram som bland annat innebar minskat bostadsbyggande och försök att rekrytera 
byggnadsarbetare till skogs- och exportindustrin. Syftet med programmet var att spara pengar 
så att statens valutareserv, som var näst intill tom, kunde fyllas på. Programmet innebar dock 
inte tillräckligt stora besparingar så regeringen försökte till en början få till stånd ett 
samarbete med de borgerliga och näringslivet för att lösa krisen. Men, där fanns ingen hjälp 
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att hämta så de försökte istället få lån från utlandet. Ett sådant lån krävde bankernas 
medverkan men de ville inte ställa upp och anledningen var densamma som för de borgerliga 
och näringslivet; de såg alla fram emot den dag då den socialdemokratiska regeringen skulle 
falla och krisen låg således i deras intresse. Regeringen vände sig då till 
löntagarorganisationerna och bad om lönestopp, det vill säga att inga löneförhöjningar skulle 
begäras förrän statens ekonomi åter var stabil. Detta godkändes av bland annat 
byggnadsfacken men de ville som motprestation att regeringen skulle arbeta för en utjämnad 
byggsäsong. Lönestoppet visade sig vara ett ändamålsenligt drag av regeringen och Sveriges 
ekonomi kunde så småningom stabiliseras. 
 
I slutet av 1940-talet var det till sist dags för den sammanslagning av byggförbunden som det 
så länge talats om. Den 1 december 1948 gick fackförbunden inom byggbranschen samman 
och bildade Svenska Byggnadsarbetareförbundet. De frågor som förbundet skulle driva var 
bland annat tre veckors semester, 40-timmarsvecka med fria lördagar och mera maskinella 
hjälpmedel på arbetsplatserna, se figur 2.7. 
 

 
Figur 2.7. Grävskopa av 1930-talsmodell (Landin 1990) 
 

2.7 1950-talet 
 
När krisen var över och lönestoppet avslutat bestämde sig fackförbundet för att avtala fram 
löneökningar. Både 1951 och 1952 genomfördes kraftiga ökningar men mycket av ökningarna 
åts dessvärre upp av inflationen och levnadsstandarden höjdes inte nämnvärt. I samma veva 
utlyste tidningen Byggnadsarbetaren en julpristävling. Tävlingen gick ut på att medlemmarna 
skulle skriva in och berätta om vad som hade den största betydelsen för trivseln på 
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arbetsplatsen. Ur tävlingen framkom att de fyra faktorer som värderades högst var 
kamratskap, arbetsledning, matbodar samt löner och avtal. Vinnaren, Göran Öhgren, skrev 
bland annat om ackordsystemet:  
 

”Klickar något är vi genast på bristningsgränsen, det kokar över, vi ser 
allt i svart. Kan det skapa trivsel om vi är belastade till det yttersta? Finns 
det någon byggnadsarbetare, som ej någon gång känt fruktan för att gå 
till sitt arbete därför att jäktet är oss för starkt. Yrkesstoltheten kräver att 
vi lämnar bättre kvalité på vårt arbete, men tiden medger det ej.” 
 

Många av de övriga faktorerna som nämndes känns också aktuella idag, till exempel ordning 
och reda på arbetsplatsen, mera studier och yrkesutbildning, krav på goda maskiner och 
verktyg samt samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare.  
 
Efter de två lyckade avtalsåren i början av 50-talet följde två år med avtalsförhandlingar som 
drog ut på tiden och mycket stod stilla. En av frågorna som drevs hårdast var den om 
sommarlediga lördagar men beslutet dröjde. 1955 förbättrades dock avtalen med avseende på 
löner, arbetstider och semesterersättning. Avtalsrörelsen året därefter blev historisk eftersom 
det var första gången LO genomförde samordnade förhandlingar för samtliga sina förbund, 
vilket därefter fortsatte ända in på 80-talet. Det avtal LO förhandlade fram låg sedan till grund 
för förbundens respektive förhandlingar och angav en miniminivå. Byggnads lyckades avtala 
fram högre löner samt tio fria lördagar under sommaren.  
 
Den andra halvan av 50-talet präglades annars av kampen för allmän tjänstepension, ATP. Ett 
flertal olika förslag på pensionens utformning fanns, och riksdagen kunde inte enas om ett 
gemensamt förslag så frågan gick vidare till folkomröstning 1957. Valet behandlade tre olika 
förslag; en obligatorisk statlig pensionsförsäkring, en individuell frivillig pensionsförsäkring 
och en frivillig avtalsförsäkring. Socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen stödde 
naturligtvis det första förslaget, se figur 2.8, eftersom de övriga två i praktiken inte skulle 
betyda någon förändring för arbetarklassen. När folkomröstningen var avgjord visade det sig 
att det första förslaget, en obligatorisk pensionsförsäkring, vunnit med 45,8 procent av 
rösterna, vilket var en stor seger för arbetarrörelsen.  
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Figur 2.8. Valaffisch från ATP-valet (Landin 1990) 
 
Framgången med ATP-systemet visade sig dock medföra svårigheter vid kommande 
avtalsförhandlingar. Arbetsgivarna tyckte att ATP-avgifterna åt upp utrymmet för 
löneökningar, men 1959 fick dock arbetarna sina åtrådda lönetillskott. I samma avtal 
förbättrades även grovarbetarnas situation avsevärt. Från att ha varit en yrkesgrupp vars arbete 
ansågs vara okvalificerat, inkluderades de nu i den reguljära yrkesutbildningen. Detta innebar 
bland annat att lönerna justerades till en högre nivå och att titeln ”kompetent grovarbetare” 
kunde erhållas. Dessutom förbättrades deras arbetsmiljö under denna tid, eftersom det tillkom 
mer maskiner, nya material och bättre arbetsmetoder, se figur 2.9.  
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Figur 2.9. Grovarbetet var länge ett mycket tungt arbete (Landin 1990) 
 

2.8 1960-talet 
 
”Rekordåren” kallas ofta den period under 1960-talet då Sverige upplevde en enorm 
produktionsökning. Den gav möjlighet till att öka folkets levnadsstandard genom en 
utveckling av den offentliga servicen med bland annat löneökningar, bättre skolsystem, 
utbyggnad av barn- och äldreomsorg samt utökad sjukvård. Både den industriella 
produktionsökningen och den växande offentliga sektorn krävde arbetskraft och den 
tillgodosågs dels av en ökad andel kvinnor i arbetslivet och dels av en ökad invandring.  
 
Miljonprogrammet, som genomfördes under åren 1965-1974, ökade också folkets 
levnadsstandard. Orsakerna till denna väldiga byggsatsning var många: 
 

• Boendestandarden i Sverige var i början av 1960-talet mycket bristfällig; 26% saknade 
centralvärme, 47% saknade bad- eller duschrum, 36% saknade kylskåp och 30% 
saknade WC. Dessutom hade 200 000 bostäder rivits sedan krigstiden eftersom de 
ansågs oanvändbara. 

• Uppgången inom industrin innebar att fler och fler flyttade från landsbygden in till 
städerna. Dessutom var arbetskraftsinvandringen stor under denna tid. 
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• De stora barnkullarna från 40-talet började växa upp, skaffa familj och ha behov av 
egna bostäder.  

• I takt med att samhället förändrades fick de ensamstående ökade möjligheter till att 
efterfråga egna bostäder. 

 
För att uppnå målsättningen att bygga en miljon bostäder på tio år krävdes en utveckling av 
det industrialiserade byggandet. Flera elementfabriker uppfördes där bostäderna kunde 
prefabriceras så långt det var möjligt. Därefter återstod bara montaget på byggplatsen, se figur 
2.10. Denna arbetsmetod visade på lägre arbetstidsåtgång, behov av färre anställda samt 
minskade arbetsskador. Prefabriceringen innebar dock att de tidigare väl avgränsade 
yrkesgrupperna flätades samman. Detta krävde att ackordssystemet anpassades till 
verkligheten, något som Byggnads lyckade lösa relativt snabbt.  
 

 
Figur 2.10. Montage av prefabricerade småhus (Landin 1990) 
 
Inom avtalsrörelsen hände också en hel del under 60-talet. 1962 infördes byggarbetarnas rätt 
till lediga lördagar året om, men lördagsvilan fick arbetas in de övriga arbetsdagarna. Detta 
väckte naturligtvis missnöje bland medlemmarna och de arbetade hårt för en förkortning av 
arbetsveckan till 42,5 timmar, något som också genomfördes några år senare. I övrigt kretsade 
avtalsförhandlingarna kring sociala satsningar samt förbättrade löner och villkor för 
lågavlönade. Inom byggbranschen spelade det nya förbättrade avtalet för reparations- och 
underhållssektorn stor roll eftersom det innebar att de äldre arbetarna fick ett bra alternativ 
och kunde befrias från det tunga ackordsarbetet. På detta sätt behöll branschen ändock deras 
erfarenhet och kunnande. En annan förbättring var starten av byggfackens nya skola 
Rönneberga som utbildade medlemmarna om fackföreningsverksamhet, se figur 2.11.  
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Figur 2.11. Föreläsning på Rönneberga (Landin 1990) 
 

2.9 1970-talet 
 
Halvvägs in i miljonprogrammet drabbades Västeuropa av en konjunkturnedgång som även 
kändes av i Sverige, där speciellt varvsindustrin drabbades. Folk började söka sig bort från 
arbetslösheten i städerna och tusentals lägenheter blev stående tomma. Detta gav upphov till 
kritik av miljonprogrammet. Trots kritiken fullföljde socialdemokraterna planerna och 
1 005 600 bostäder färdigställdes, vilket tillfälligt löste bostadskrisen. 
 
Fackföreningsverksamheten och det politiska arbetet hade under 50- och 60-talet givit 
arbetarklassen en ekonomisk grundtrygghet, bättre offentlig service, högre löner och kortare 
arbetstid. Men, i frågan om förhållandena på arbetsplatsen och relationerna mellan 
arbetstagare och arbetsgivare var läget stagnerat, trots att bristerna inom dessa områden 
uppmärksammats redan på 40-talet. Därför satsades krutet på att genomföra reformer som 
skulle bidra till arbetslivets förnyelse. Många reformer genomfördes också; till exempel lagen 
om anställningsskydd, medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen.  
 
Byggnads del i att förbättra arbetsförhållandena under 70-talet bestod av utredningen Bygg 70 
som fick ligga till grund för hela årtiondets verksamhet. Utredningen innehöll bland annat 
idéer om ett vidgat samhälleligt ansvar för näringslivets utveckling samt förslag till en 
förnyelse av arbetslivet. Den första idén som genomfördes var ett samarbete mellan de olika 
bankerna som fick namnet Bygglönecentralen. Detta innebar att arbetstagaren inte längre 
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behövde ha samma bank som arbetsgivaren samt att valfriheten av utbetalningssätt ökade. 
Året därefter tecknades ett avtal som innebar sänkt pensionsålder till 65 år, 40 timmars 
arbetsvecka samt bättre sjukförmåner; de krav som var de viktigaste i Bygg 70. Dessutom 
upprättade Byggnadsarbetareförbundet och arbetsgivarna ett avtal om anställningsskydd, 
vilket var mycket viktigt eftersom anställningsskyddslagen inte riktigt var anpassad till 
byggbranschens förutsättningar.  
 
Annars präglades 70-talet av stor osäkerhet kring antalet arbetstillfällen. Socialdemokraterna 
ville efter miljonprogrammet ha en fortsatt årsproduktion av 80 000 bostäder, för att undvika 
bostadsbrist och säkra arbetstillfällen, men den siffran sänktes till 50 000 vid regeringsskiftet 
1976. På liknande sätt gick det med de arbeten som utlovats i och med 
kärnkraftsutbyggnaden; beskeden växlade ständigt och ovissheten var stor. När staten inte 
kunde utlova en jämn nivå av arbetstillfällen väcktes frågan om fast anställning i stället för 
objektsanställning inom byggbranschen för att på så sätt ge medlemmarna en ökad trygghet. 
Dessutom efterfrågades en fast lön i stället för ackordssystemet. Avdelningarna i glesbygden, 
där inga fasta arbetsgivare fanns, var dock oroade för att den fasta anställningen skulle kunna 
innebära att företagen tog med sig sin egen arbetskraft istället för att anställa på plats. Men, 
ännu skulle det dröja många år innan den fasta anställningen genomfördes. 
 

2.10 1980-talet 
 
Årtiondet inleddes dramatiskt eftersom LO och Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF, inte 
kunde komma överens i avtalsförhandlingarna. En storkonflikt som omfattade 560 000 
lockoutade och 100 000 strejkande arbetare bröt ut. Konflikten varade 2-11maj 1980 och 
kunde lösas först när regeringen ingrep. När avtalet slutligen undertecknades av båda parter 
visade det sig att konflikten varit till fördel för LO:s medlemmar samtidigt som de fackliga 
organisationerna stärktes av framgången. 
 
Några av frågorna Byggnads arbetade med under 1980-talet var datoriseringen av branschen, 
en sjukförsäkring på samma villkor som tjänstemännens samt en utökad etableringskontroll 
för att förhindra oseriösa företag.  
 
Huvudfrågan var dock rätten till fast anställning och den genomfördes, till stor glädje och 
efter flera års arbete, den 1 oktober 1988. Först nu blev yrkesarbetarna anställda vid ett 
företag, istället för vid ett projekt. Tidigare var yrkesarbetarna organiserade i arbetslag med en 
lagbas och det gällde för dem att marknadsföra sitt arbetslag så att de blev anlitade på projekt. 
Yrkesarbetarna hade således ingen direkt anknytning till något speciellt företag. 
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2.11 1990-talet 
 
Byggbranschen upplevde en högkonjunktur i slutet av 80-talet och en bit in på 90-talet, främst 
tack vare ökat bostadsbyggande. Men, snart rasade bygginvesteringarna i botten, till nivåer 
som inte setts sedan tidigt 60-tal. Anledningarna till raset var dels överhettningen inom 
fastighetssektorn och dels skattereformen som kraftigt ökade beskattningen av byggandet och 
boendet. För yrkesarbetarna innebar detta en arbetslöshet på cirka 25 % och många lämnade 
branschen för andra arbeten. I slutet av 90-talet såg det dock ljusare ut, eftersom en 
kombination av ökat anläggningsbyggande och viss återhämtning inom bostadsbyggandet åter 
fick byggbranschen på rätt köl. Denna konjunktursvängning påverkade självklart också 
lönenivån. I början av 90-talet var löneutvecklingen god, för att sedan stagnera. 
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3 Dagsläget 
 

I dagsläget händer det mycket inom byggbranschen och det arbetas hårt för att 
förbättra sig inom bland annat områden som kvalitet, inköp, effektivitet och 
relationer så att dagens och framtidens behov kan tillgodoses. Här ges en 
sammanfattning över dagsläget i byggbranschen, vad som händer på 
yrkesarbetarsidan hos Skanska, vad de två  intresseorganisationerna Sveriges 
Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet anser om dagens 
situation samt hur byggbranschen skildras i media.  

 

3.1 2000-talet 
 
Att Sveriges bygginvesteringar de senaste tio åren bara har motsvarat cirka 6 % av BNP, 
vilket är lägre än för nästan samtliga jämförbara länder, har enligt Lars Jagrén, intervjuad i 
Källa SCB (2002), satt sina spår. Landet har en tilltagande bostadsbrist och infrastrukturen är 
på många håll flaskhalsar för tillväxten. Detta gör att behovet av bygginvesteringar är mycket 
stort och det börjar också synas i form av en konjunkturuppgång. Fortfarande, år 2005, har 
dock inte byggbranschen repat sig och kommit upp i de investeringsnivåer som rådde innan 
krisen under 90-talet, även om man är en god bit på väg. Arbetslösheten är alltjämt hög, cirka 
12 %, men i artikeln ”Tusentals nya byggjobb” i tidningen Byggnadsindustrin spås att 
sysselsättningen inom byggbranschen kommer att öka med 12000 personer under år 2005 och 
2006. 
 

3.2 Skanska 
 
För att ta reda på vad som har hänt och vad som händer inom yrkesarbetarsidan på Skanska 
uppsöktes Ola Bergqvist, personalman för yrkesarbetarna i Skanska Väg och Anläggning 
region Norr. Texten nedan är en summering av diskussionen med honom. 
 
3.2.1 Allmänt 
 
Yrkesarbetarna inom Skanska har genomgått en del organisationsförändringar och en av dem 
som fick störst betydelse var Lagen om anställningsskydd, LAS, som kom 1976. För 
yrkesarbetarna innebar LAS att arbetslagen i många fall splittrades eftersom jobben nu 
fördelades efter turordningslistor och inte efter arbetslag.  
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Nästa stora förändring blev den fasta anställningen, men den kom främst att beröra 
maskinförare och markarbetare. När det gäller trä- och betongarbetare är tillgången på 
arbetstillfällen för dem så varierande att deras anställning i praktiken fortfarande är 
objektsanställning, eftersom de ofta måste sägas upp vid projektens slut på grund av 
arbetsbrist.  
 
Inom Skanska arbetar man idag aktivt för att försöka knyta sina yrkesarbetare närmare 
företaget och utjämna de skillnader i anställningsförhållande som finns mellan tjänstemän och 
yrkesarbetare. Det första steget, som genomförs år 2006, är att hålla årliga utvecklingssamtal 
med yrkesarbetarna, något som funnits länge på tjänstemannasidan. På så sätt hoppas man 
kunna kartlägga yrkesarbetarnas önskemål inom arbetslivet. Skanska har också genomfört 
flera försök med en ny anställningsform, den så kallade årstidsanställningen. Förhoppningen 
med årstidsanställningen är att kunna ha säsongsarbetarna anställda året om, genom att de får 
arbeta in tid under sommaren. För att detta ska motsvara en helårsanställning krävs dock att 
man lyckas arbeta 1800 timmar under sommarsäsongen, men de första försöken visar på att 
det är svårt att få ihop mer än 1500 timmar på en säsong, eftersom den är så kort. Sådana här 
försök är dyra men välbehövliga eftersom det är mycket möjligt att de säsongsanställda inom 
kort inte längre kommer att ha rätt till full A-kassa under vinterhalvåret. Ett annat alternativ 
som Skanska ser över för att undvika att säsongsanställa är att helårsanställa en bas av 
yrkesarbetare och sedan komplettera den med yrkesarbetare från bemanningsföretag under 
högsäsongen. Problemet med att sysselsätta personalen under lågsäsongen återstår dock, även 
om det nu skjutits över på bemanningsföretagen.  
 
Skanska tycker också att det är viktigt med vidareutbildning för yrkesarbetarna. Eftersom 
utbildning är mycket kostsamt och yrkesarbetarna ofta byter företag är man dock, i likhet med 
många andra företag, återhållsam på utbildning. Det blir helt enkelt för dyrt att utbilda och 
sedan ge bort kompetensen till andra företag.  
 
När det gäller yrkesarbetarnas lojalitet tycker sig Ola märka skillnad mellan olika 
anställningsformer. Säsongsarbetarna och de som verkligen är fast anställda upplever han är 
betydligt mer lojala än de fast anställda som i praktiken fortfarande har objektsanställning. 
Yrkesarbetarna i Norrland tros också vara mer lojala än de i storstadsregionerna, eftersom det 
inte finns så många arbeten och företag att välja mellan här. Ola ser även olikheter mellan 
åldersgrupper. De äldre yrkesarbetarna har vuxit upp i ett hårdare arbetsklimat och för att 
försörja sin familj så gällde det att flytta dit jobben fanns. Ungdomarna idag värdesätter sin 
fritid högre och om det inte finns jobb på orten litar man till det sociala skyddsnätet. Det har 
även blivit svårare idag att flytta runt med arbetstillfällena eftersom en familj numer oftast 
består av två förvärvsarbetande som ska finna sysselsättning.  
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3.3 Sveriges Byggindustrier 
 
Sveriges Byggindustrier, BI se figur 3.1, är bransch- och arbetsgivarorganisation för cirka       
2 500 bygg-, anläggnings- och specialföretag. På BI:s hemsida kan man läsa att de arbetar för 
att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. De agerar både 
nationellt och lokalt gentemot bland annat riksdag, regering, myndigheter, politiker och 
fackliga organisationer och organisationens övergripande mål är att bidra till en stabilt hög 
och hållbar tillväxt samt sunda marknadsvillkor och tidsenliga medarbetarrelationer inom hela 
byggsektorn.  
 

 
 
 
 
 
 

Figur 3.1. Sveriges Byggindustriers logotyp (Sveriges byggindustriers hemsida 2005) 
 
För att ta reda på hur BI ser på dagens situation inom byggbranschen har Thomas Nygård och 
Jan Petschler vid BI:s Luleåkontor kontaktats och nedan följer en sammanfattning av 
samtalen med dem. Delar av informationen är även hämtad ur BI:s skrifter ”Avtal 2005” och 
”Varför vill byggföretagen ändra på kollektivavtalen?” 
 
3.3.1 Allmänt 
 
BI anser att Sveriges byggbransch länge har levt sitt liv relativt isolerat från omvärlden. I och 
med EU-utvidgningen syns dock fler och fler utländska aktörer på marknaden och det innebär 
nya förutsättningar. Konkurrensen ökar och det måste de svenska byggföretagen anpassa sig 
till för att överleva. Det kommer att krävas mycket hårt arbete för att åstadkomma denna 
anpassning men genom att se det som en möjlighet till förbättring och utveckling kan det gå 
lättare. Hur välutvecklade skulle till exempel Volvo och Saab vara om Sverige endast tillåtit 
svenskarna att köpa svenska bilar? Just anpassningen till en ny omvärld och en ökad 
konkurrens ser BI som den största utmaningen för byggbranschen idag. 
 
Ett annat stort förbättringsområde är kollektivavtalen. Enligt BI är dagens avtal otidsenliga 
och anpassade till objektsanställningen som gällde tidigare snarare än till den 
tillsvidareanställning som finns idag. Kollektivavtalen reglerar saker ner på detaljnivå och 
ofta på ett otydligt sätt som ger utrymme för olika tolkningar, vilket ger onödiga konflikter. 
BI vill att kollektivavtalet successivt ska förändras till ett slags ramavtal som anger 
miniminivåer och sedan är det upp till de enskilda företagen och deras personal att komma 
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överens om detaljerna. Så fungerar många av avtalen inom industrin och övriga branscher så 
det anses inte vara någon omöjlighet. 
 
Ett specifikt problemområde inom dagens kollektivavtal är att ackordslön ska användas som 
löneform vid nybyggnad om inte parterna kommer överens om något annat. BI vill ändra på 
detta så till vida att de vill att ackorden ska finnas kvar som löneform, men inte att den ska 
vara ett tvång. Ackord ska istället finnas med som alternativ, tillsammans med resultatlön, fast 
tidlön eller andra löneformer. En av nackdelarna med ackord som löneform är att det blir 
svårare att räkna på anbud när man inte vet vad lönen kommer att bli. Dessutom ger 
ackordssystemet förmodligen fler arbetsskador, eftersom man låter den som är bäst på ett visst 
arbetsmoment genomföra samma moment hela tiden, eftersom det går fortast då. Dessa 
förslitningsskador är skador som i många fall hade kunnat undvikas om det istället infördes 
arbetsrotation. Arbetsrotation skulle förmodligen också innebära att yrkesarbetarna kände att 
de fick utvecklas i sitt arbete eftersom de får prova på nya moment nu och då. Att få till denna 
ändring av löneform i kollektivavtalet tar dock tid och det måste ske successivt. BI verkar 
även för att mätnings- och granskningsarvodena på 1,5% av timlönen motsvarande cirka 375 
kr/månad, som tas ut av Byggnads vid alla arbetsplatser som har ackord som löneform, inte 
längre ska administreras av företagen utan direkt av Byggnads. Om medlemmarna får se 
denna summa som ett avdrag på lönespecifikationen eller en ökad medlemsavgift kanske de 
får upp ögonen för att detta är en kostsam procedur som kan effektiviseras. 
 
Men, även om det ofta låter som om BI och Byggnads är historiska fiender så anser BI att 
relationen till Byggnads numera mestadels är god. Samarbetet gällande arbetsmiljö, 
bekämpning av svartjobben, utbildning och rekrytering fungerar mycket bra. Det enda som 
fungerar mindre bra är just diskussionerna kring ackord som löneform samt förändringen av 
kollektivavtalet, områden som syns och hörs mycket i media och därmed kanske ger en 
orättvis bild av relationen mellan parterna. 
 
BI ser även möjligheter till förbättring av branschen tack vare de nya entreprenadformerna, 
till exempel partnering, som börjar bli vanligare och vanligare. Förutom att 
entreprenadformen kan förbättra projektets kvalitet kan den även påverka yrkesarbetarnas 
situation positivt. Genom att representanter från yrkesarbetarkåren får vara med och påverka 
projekten i ett tidigt stadium kan bättre arbetsmetoder och material väljas.  
 
Något som BI också ser positivt på är användandet av ritningar i 3D respektive 4D, det vill 
säga 3D-ritningar som även tar hänsyn till tidsaspekten. Med hjälp av sådana ritningar 
kommer problem under uppförandet att kunna upptäckas och elimineras redan innan de 
uppkommer. Detta innebär att yrkesarbetarna kan fokusera på sitt arbete istället för att 
försenas och irritera sig på bristfällig projektering. 
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3.3.2 Avtalsrörelsen 2005 
 
Redan i fjolårets avtalsrörelse hade BI som mål att börja förändra kollektivavtalet i riktning 
mot ett ramavtal. De fem huvudfrågorna gällde lönebildningen, arbetstidsreglerna, 
kompetensutvecklingen av medarbetare, arbetsmiljö samt Byggindustrins samverkansavtal. 
Dessa frågor förankrades väl inom den egna organisationen men när det kom till själva 
förhandlingarna med Byggnads ägnades inte mycket tid åt de centrala frågorna. Orsaken var 
att parterna valde att invänta uppgörelsen inom exportindustrin, för att sedan låta den bli 
vägledande för de egna förhandlingarna.  
 
I år satsar BI på att få mycket uppmärksamhet hos beslutsfattare, allmänhet och media, något 
som förväntas lyckas bra eftersom byggbranschen är den enda bransch som omförhandlar sina 
avtal hösten 2005. Organisationen vill även väcka en dialog ute hos medarbetarna i företagen, 
framför allt bland yrkesarbetarna. Om yrkesarbetarna stödjer fördelarna med BI:s förslag kan 
Byggnads påverkas och då bedöms halva avtalsrörelsen vara vunnen. Årets två huvudfrågor 
har sammanfattats i skriften ”Avtal 2005”, se figur 3.2 nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.2. Skriften ”Avtal 2005”  (Sveriges Byggindustrier 2005) 
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Den första frågan som BI driver hårt i årets avtalsrörelse är förhandlingsordningen vid mindre 
arbetsplatser. BI vill att det skapas förutsättningar för företagen och deras medarbetare att 
själva komma överens om löner och löneformer vid mindre byggprojekt. Med mindre 
byggprojekt menas projekt som kräver upp till 1 200 timmar, till exempel uppförandet av ett 
parhus eller två normalstora villor. Redan idag fungerar det så för de projekt som omfattas av 
byggnadsavtalets R- och S-avtalsområden, det vill säga rivnings-, ombyggnads-, reparations- 
och renoveringsarbeten samt arbeten av löpande karaktär som underhålls-, service- och 
justeringsarbeten. Genom att använda dessa avtalsområden som förebilder bedöms det vara 
möjligt att förändra och förbättra avtalet. Detta är särskilt viktigt för att möta den ökade 
internationella konkurrensen som förväntas bli störst på de mindre byggprojekten. Om 
företagen och medarbetarna tillsammans kan finna ett lönesystem anpassat till varje specifikt 
projekt kan de bli mer konkurrenskraftiga, vilket gör att jobben kan tryggas.  
 
I dagsläget är lönesystemet byråkratiskt och dyrt eftersom komplicerade förhandlingar och 
mycket pappersexercis krävs inför varje nytt byggprojekt. I snitt utgör ackordshanteringen 
cirka 8 % av den totala lönekostnaden, vilket motsvarar 11 kronor per arbetad timme. Ser man 
till de små projekten slår dock detta ännu hårdare och det har hänt att förhandlingarna inför ett 
projekt med 300 arbetstimmar har tagit 30 timmar, vilket kostar onödigt mycket pengar. 
 
Den andra aktuella frågan är längd och förläggning av arbetstiden. Arbetstidsreglerna i dagens 
kollektivavtal är, enligt BI, omoderna och fyrkantiga. Reglerna säger bland annat att arbetet 
ska utföras under veckans fem första dagar mellan 06.00 och 17.30 samt att arbetstiden inte 
får överstiga 40 timmar per vecka. Dessa regler tar begränsad hänsyn till varje projekts 
individuella förutsättningar. Ibland är det nödvändigt att utföra en gjutning sent på kvällen, att 
jobba under helgen eller att jobba mer än 40 timmar en viss vecka men detta tillåter inte 
avtalet. Just arbetstidsreglerna hör till de områden i avtalet som BI tycker är otydliga och 
ofullständiga. Genom att förtydliga dem så att de bara kan tolkas och tillämpas på ett sätt 
skulle branschen slippa många konflikter.  
 
BI vill även att det ska skapas bättre förutsättningar för företagen och medarbetarna så att de 
tillsammans, utan behov av utomstående ombudsmän, ska kunna besluta om arbetstidens 
längd och förläggning. Därmed skulle produktiviteten i företagen kunna öka eftersom 
resurserna kan utnyttjas på bästa möjliga sätt. Dessutom ger det möjlighet till att anpassa 
arbetstiden efter medarbetarnas egna behov och önskemål. Reglerna måste också förbättras så 
att svenska byggföretags konkurrenskraft stärks gentemot utländska byggare. Enligt BI har 
idag de utländska företagen en helt annan syn på arbetstidsreglerna och de kan alltså 
effektivisera sin produktion och därmed bli mycket starka konkurrenter.  
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3.4 Svenska Byggnadsarbetareförbundet 
 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads se figur 3.3, är fackföreningen för alla 
arbetare som har anställning inom byggnadsverksamheten, till exempel träarbetare, 
betongarbetare och murare. Byggnads skriver på sin hemsida att deras uppgift är att ta tillvara 
medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Förbundet verkar också 
för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati. De har ca 
130 000 medlemmar och förbundet tillhör Landsorganisationen, LO. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3. Svenska Byggnadsarbetareförbundets logotyp (Svenska Byggnadsarbetareförbundets 
hemsida 2005) 
 
För att redovisa hur Byggnads ser på dagens situation inom byggbranschen har Gösta 
Nordberg vid avdelningen Bygg 23:an i Luleå kontaktats och nedan följer en sammanställning 
av vad som framkommit i samtalet med honom. 
 
3.4.1 Allmänt 
 
Inom ett flertal svenska fackföreningar, däribland Byggnads, Målareförbundet och 
Elektrikerförbundet, talar man idag om att enas i ett gemensamt förbund. Ett unisont förbund 
skulle stärka arbetstagarnas position gentemot omvärlden. Men det finns en nackdel, som är 
mycket viktig att beakta innan ett beslut fattas, och det är att den enskilde medlemmen kan 
känna att denne förlorar sin påverkansmöjlighet om organisationen blir för stor. Redan idag 
består Byggnads av 32 olika yrkesgrupper, som alla har sina respektive behov, och det är inte 
lätt att föra samman allas åsikter till en enad uppfattning. För att ge bästa möjliga 
förutsättningar till medbestämmande hålls dock årligen nio rikskonferenser inför 
avtalsrörelsen, där medlemmarna i de olika yrkesgrupperna får komma till tals.  
 
Även hos Byggnads sker förberedelser för att kunna möta den ökade konkurrens som EU-
utvidgningen utgör. Förbundet har skapat en organisation som arbetar med att informera sina 
medlemmar om hur de påverkas samt informera de utländska företagen om vad Byggnads är 
och vilken innebörd det svenska kollektivavtalet har. Förbundet är positivt inställda till 
arbetskraftsinvandringen av främst ett skäl; att branschen inom de närmsta åren har stora 
pensionsavgångar parallellt med ett ökat behov av arbetskraft. I dagsläget utbildas inte 
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tillräckligt många byggnadsarbetare för att fylla alla arbetstillfällen utan resurser utifrån 
kommer sannolikt att krävas. Byggnads ser också konkurrensen som något positivt eftersom 
den kan hjälpa de svenska företagen att utvecklas och bli effektivare. För att de svenska 
företagen ska kunna ha en chans att konkurrera med de utländska företagen krävs dock att 
lönerna är jämförbara. Därför anser Byggnads att de utländska företagen måste underteckna 
det svenska kollektivavtalet. Annars befarar de att Sverige snart kommer att ha tappat sina 
svenska byggarbetare och byggföretag.  
 
Just frågan om utländska företags undertecknande av svenska kollektivavtal har varit aktuell i 
media ett tag, med konflikten på ett skolbygge i Vaxholm som främsta exempel. Förseningen 
där, till följd av strejk och blockad, har kostat kommunen mycket extra pengar. I Stockholm 
arbetar socialdemokraterna aktivt för att föra in kollektivavtalet som ett krav redan i 
upphandlingsskedet för projekt som drivs av kommun och landsting. Därigenom skulle frågan 
redan vara löst när byggprojekten påbörjas och inga långdragna, dyra konflikter behöver 
uppstå. Byggnads tycker att detta är en bra lösning, men de skulle hellre se att de utländska 
företagen frivilligt tecknade kollektivavtal. 
 
Byggnads prioriterar även att arbeta med lönesystemet för sina medlemmar. Förbundet tycker 
att ackordssystemet är bra och vill att det ska fortsätta att vara huvudlöneformen vid 
nybyggnation. Till skillnad från BI, anser Byggnads att ackorden inte förhindrar 
arbetsrotation, utan tvärtemot ger bättre förutsättningar för arbetsrotation. Detta motiveras 
med att flera studier, inte minst inom bilindustrin, har visat att produktiviteten hos en arbetare 
ökar om denne får varierade arbetsuppgifter. Ackorden ger också en bra förtjänst för den 
enskilde individen, något som Byggnads tycker att medlemmen förtjänar på grund av ett 
påfrestande och tungt arbete. Om lönenivån sjunker, antingen till följd av utländsk konkurrens 
eller genom annan löneform, bedöms att kvalitén på arbetet minskar. Trots att Byggnads 
förespråkar ackordssystemet ser de ändå möjligheter med alternativa lönesystem, till exempel 
en grundlön med ett resultattillägg. För att ett sådant lönesystem ska fungera effektivt krävs 
dock en hel del även från arbetsgivarens sida i form av ett bra ledarskap, och här ser 
Byggnads fortfarande stora brister. 
 
En annan brist, enligt förbundet, är att arbetsgivarna satsar alldeles för lite på vidareutbildning 
och kompetensutveckling för sina yrkesarbetare. På denna punkt drar de åt samma håll som 
BI, även om de upplever att BI inte prioriterar denna fråga lika högt. Ofta upplever Byggnads 
också att de båda parterna inte talar samma språk. De har dock mycket gemensamt och måste 
samarbeta för att utveckla och modernisera branschen så att den kan möta ökande konkurrens 
från omvärlden. Byggnads håller med BI om att samarbetet fungerar bäst när det gäller att 
rekrytera unga till branschen samt att förbättra arbetsmiljön på byggplatserna. 
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Byggnads tror att framtiden kommer att innebära många nya möjligheter för branschen. En av 
dessa kan vara de nya samverkansformerna som växer fram mellan byggbranschens olika 
parter. Förbundet befarar dock att yrkesarbetarna inte kommer att ges möjlighet att involveras 
så mycket som de borde i tidiga skeden av ett projekt. Men, om de fick chansen att påverka 
skulle det ge stora möjligheter till en förbättrad arbetssituation. Något som Byggnads tror 
kommer att påverka medlemmarna betydligt mer än de nya samverkansformerna är det 
förmodade ökade användandet av prefabricerade delar. Genom att projekten utformas så att 
det mesta kan prefabriceras i fabrik och sedan monteras på plats kan yrkesarbetarnas arbete 
förändras och förbättras radikalt, speciellt i fråga om en bättre arbetsmiljö. 
 
3.4.2 Avtalsrörelsen 2005 
 
Inför avtalsrörelsen 2005 har Byggnads ännu inga fastslagna huvudfrågor. I år har dock ett 
kongressbeslut fattats, som innebär att förbundet vill öka ackordsandelen i branschen så den 
frågan finns förmodligen med på listan. Runt om i landet pågår dessutom arbetet med att 
intervjua ett antal av medlemmarna för att utreda vilka frågor de önskar att förbundet ska 
driva. Bland dessa frågor är löneförhöjningar alltid lika aktuella men utöver det kan det vara 
frågor rörande arbetsmetoder och byggmaterial, skyddsfrågor, utbildning eller något annat 
som känns viktigt. Dessa önskningar och åsikter sammanfattas därefter i ett avtalsråd som 
hålls i början av september. De viktigaste frågorna från avtalsrådet driver därefter förbundet 
vidare i avtalsrörelsen.  
 

3.5 Media 
 
Det senaste halvåret har byggbranschen fått mycket uppmärksamhet i media. Här 
sammanfattas något av de som varit aktuellt i olika branschtidskrifter samt dagstidningar 
under vintern och våren 2005.  
 
3.5.1 Branschtidskrifter 
 
I Sveriges Byggindustriers tidning ”Byggindustrin”, se figur 3.4, har man det senaste halvåret 
kunnat läsa främst om fyra områden. Det ena är artiklar om pågående, avslutade och 
kommande projekt runt om i Sverige. Dessutom skrivs en hel del om alternativa metoder och 
material som utvecklats och börjat användas. De två känsligaste och mest debatterade 
områdena är dock de som handlar om utländsk arbetskraft samt löneformer och kollektivavtal. 
Många artiklar har till exempel behandlat konflikterna i Vaxholm och Vadstena (se avsnitt 
3.5.2, Dagstidningar) och frågor om varför konflikterna uppstod och hur de borde lösas har 
avhandlats.  
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Figur 3.4. Framsida ”Byggindustrin” (Tidningen Byggindustrin nr11 2005) 
 
I ”Byggnadsarbetaren”, Svenska Byggnadsarbetareförbundets tidning, se figur 3.5, har de 
senaste numren till stora delar behandlat tre huvudämnen. Det första är arbetsmiljön ute på 
byggplatserna och här skrivs det mycket om olyckor på arbetsplatser, vikten av 
skyddsutrustning och arbetsskydd samt om nya hjälpmedel och verktyg som är bättre för 
kroppen. Ett annat stort område är löner där lönelistor redovisas och lönenivåerna diskuteras. 
Även den låga lärlingslönen har varit upp till debatt och många anser att den skrämmer bort 
de unga från byggnadsarbetaryrket. Slutligen finns flera artiklar om dagens kollektivavtal. Till 
skillnad från i ”Sveriges Byggindustrier” diskuteras dock inga förändringar här, utan vikten 
och nyttan av dagens kollektivavtal är det som framhålls. 
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Figur 3.5. Framsida ”Byggnadsarbetaren” (Tidningen Byggnadsarbetaren nr18 2004) 
 
3.5.2 Dagstidningar 
 
Från att artiklarna i dagstidningarna tidigare mest behandlat byggfusk och karteller handlar de 
stora rubrikerna idag snarare om svartjobb, utländsk arbetskraft och kollektivavtalet. I 
synnerhet är det två konflikter som fått spaltmeter efter spaltmeter skrivna om sig och det är 
skolbygget i Vaxholm och stupstockslönen i Vadstena.  
 
I Vaxholm handlar konflikten om att ett lettiskt företag, Laval un Partneri, har anlitats som 
entreprenör av beställaren, Vaxholms kommun, för att bygga en skola. Laval påbörjade 
arbetet utan att skriva under svenskt kollektivavtal, vilket Byggnads reagerade på. Dessutom 
misstänktes lönenivån för de lettiska yrkesarbetarna vara alldeles för låg. Byggnads 
försvarades sig då mot lönedumpningen och bristen av ett svenskt kollektivavtal genom att 
sätta bygget i blockad. Ärendet har nu gått vidare till både Arbetsdomstolen och EG-
domstolen och frågan är om Byggnads stridsåtgärder strider mot EU:s grundlag om öppna 
gränser och fri konkurrens.  
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I Vadstena har HSB anlitat Peab för att bygga bostadsrätter. Peab och Byggnads lyckades 
dock inte komma överens om vilken löneform och lönenivå som skulle gälla för 
yrkesarbetarna vid bygget. Om parterna inte kommer överens blir det istället så att den så 
kallade stupstockslönen, som regleras i Byggnadsavtalet och motsvarar 19000 kr i månadslön, 
gäller tills en överenskommelse slutits. Detta var precis vad som inträffade i Vadstena och det 
har självklart upprört alla inblandade parter, inte minst yrkesarbetarna som känner sig 
besvikna och som följd har arbetstakten sjunkit. I slutet av april lyckades parterna dock 
förhandla sig fram till en lösning som de båda var nöjda med och arbetet kunde fortsätta.  
 
Förutom att dessa konflikter är spektakulära i sig har uppmärksamheten även gjort att 
motsättningarna mellan BI och Byggnads blivit mycket tydligare. BI har framhävt de brister 
och omoderniteter som de anser finns i kollektivavtalet och Byggnads makt och inflytande har 
blivit ifrågasatt. Dessutom har frågan om hur den utländska arbetskraften ska hanteras i 
Sveriges arbetsliv väckts.  
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4 Pappersbranschen 
 

För att jämföra byggbranschen med pappersbranschen och kanske kunna lära sig 
något av den har Mats Östlund, ordförande vid Pappersindustri-
arbetareförbundets avdelning 143 i Husum kontaktats för ett samtal. Avdelning 
143 är kopplade till M-Reals pappers- och pappersmassafabrik i Husum. 

 

4.1 Dagsläget i pappersbranschen 
 
Mats berättar att relationen och samarbetet mellan arbetstagare, arbetsgivare och fackförening 
är bra i Husum. Representanter från facket, arbetstagare och chefer är samlade avdelningsvis 
och träffas nu och då för möten. Det som tas upp på dessa möten försöker man i första hand 
att genomföra inom gruppen, och om det är större frågor kopplas hela fackavdelningen in och 
ibland går frågorna upp till riksnivå. Utöver dessa möten förs även en daglig dialog mellan 
facket och arbetsgivaren och de arbetar ofta informellt, vilket fungerar mycket bra eftersom 
parterna har haft ett långvarit samarbete.  
 
Kollektivavtalet mellan Pappersindustriarbetareförbundet och Sveriges Skogsindustrier är inte 
lika detaljerat som byggbranschens kollektivavtal utan det liknar mer ett ramavtal. I avtalet 
finns minimikrav uppsatta men det är sedan upp till de lokala avdelningarna att förhandla 
fram detaljerna med den lokala arbetsgivaren. Lönesättningen är en av de saker som bestäms 
lokalt och i Husum finns två system. En del av arbetstagarna har en kollektiv lönesättning där 
lönenivån bestäms utifrån deras befattning. Den andra delen har individuell lönesättning och 
lönen baseras då bland annat på deras arbetsuppgifter, ansvar och kunnande. 
 
Även arbetstiden beslutas lokalt och i Husum arbetar många i skift. När man beslutade om 
skiftarbetstiden i Husum för några år sedan var de lokala parterna överens om ett förslag men 
det stred mot vad som var uppsatt i kollektivavtalet. Frågan fördes därför vidare upp inom 
riksorganisationerna och den blev där godkänd. De timmar skiftarbetarna ska arbeta ihop 
under ett år innehåller, förutom ren arbetstid, även tid för avdelningsmöten och utbildning.  
 
Eftersom de lokala parterna har ett sådant tätt samarbete behöver sällan konflikter uppstå och 
kollektivavtalet kan följas utan problem. Nu på senare tid har dock även pappersbranschen 
märkt av den ökade konkurrensen från utlandet. Även om det inte startas upp så många nya 
pappersmassefabriker, eftersom det är en sådan stor investering, så tar utländska företag 
ibland över mindre delar av produktionen. Detta kallas för outsourcing och påverkar det 
fackliga arbetet eftersom det då tillkommer nya parter på arbetsplatsen.  Detta har pågått 
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under några års tid men parterna har nu hittat samverkansformer för att lösa de problem som 
uppstår och inga avtalsförändringar har behövt genomföras.  
 
Inom pappersbranschen fungerar alltså samarbetet mellan arbetsgivare, arbetstagare och 
facket annorlunda, och i de flesta fall bättre, jämfört med byggbranschen. Här finns alltså 
mycket att lära för att utvecklas åt rätt håll. Förutsättningarna för de två branscherna är dock 
mycket olika, så det är svårt att ta efter utan att först anpassa systemet till byggbranschens 
situation. Den förutsättning som skiljer mest är att Pappers avdelningar arbetar mot en enda 
arbetsgivare medan Byggnads lokalavdelningar har ett flertal olika motparter. Det som är 
mest angeläget att komma ihåg är dock att det är livsviktigt för parterna att ha ett väl 
fungerande samarbete, för annars överlever man inte i den ökade konkurrensen. 
 
 

 
36 



KAPITEL 5 - LOJALITET 

 

5 Lojalitet 
 

Eftersom syftet med denna undersökning är att kartlägga yrkesarbetarnas lojalitet 
behövs grundläggande och förberedande kunskap om hur lojalitet definieras och 
vad det är som främjar lojalitet hos medarbetare. I detta kapitel förklaras därför 
ordet lojalitet och dess betydelse inom arbetslivet. 

 

5.1 Ordets betydelse 
 
Ordet lojal är ett låneord som ursprungligen kommer från franskans ”loi”, som i sin tur 
betyder lag. Ordets grundläggande betydelse är alltså laglydig eller lagenlig. I Svenska 
Akademiens Ordlista (2005) finns följande förklaring: 
 

Lojal är den som: 
• rättar sig efter gällande lagar och föreskrifter, 
• är sin lagliga överhet trogen, 
• uppfyller sina förpliktelser och/eller 
• iakttar hederns fordringar och avhåller sig från svek. 

 
Genom att titta på ordets motsats, illojal, ges en kompletterande bild: 
 

Illojal är den som: 
• sätter sig upp mot den bestående ordningen, 
• i förhållandet till en annan använder metoder som ej anstår en gentleman, även om de 

inte är direkt brottsliga, 
• i sitt förhållande till en annan sviker det förtroende som denne kunde ha rätt att hysa 

för honom och/eller 
• inte handlar öppet och ärligt mot någon. 

 
Att en arbetstagare ska vara lojal mot sin arbetsgivare är, enligt Fors m.fl. (2003), något som 
delvis lever kvar sedan medeltiden och den tidens feodalsamhälle. Arbetstagaren var då 
underställd arbetsgivaren vilket gjorde att egenskaper som flit, lydnad och lojalitet 
uppskattades mycket. Detta gällde inte minst alla de som arbetade som tjänstehjon eftersom 
de levde mycket nära sin arbetsgivare och det var inte ovanligt att ett slags familjeförhållande 
uppstod dem emellan.  
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Lojaliteten lever kvar i dagens anställningsförhållande men förutsättningarna har förändrats 
väsentligt. Arbetstagaren är inte längre underställd arbetsgivaren på samma sätt utan en 
anställning idag bygger på ett ömsesidigt förhållande mellan parterna och en anställning är nu 
mera snarare en samarbetsform än ett lydnadsförhållande. Dagens arbetstagare besitter 
bredare kvalifikationer, har mer ansvar och befogenheter och får fatta viktigare beslut utan att 
först rådfråga arbetsgivaren, vilket gör att det ställs högre krav på ömsesidig lojalitet mellan 
parterna. För att samarbetet ska fungera effektivt måste parterna kunna lita på varandra och ta 
tillvara på varandras olika intressen. 
 
Inom arbetslivet finns två sätt att se på lojalitet. Det första är den formella lojalitetsplikten 
som omfattas av anställningsavtalet och den andra är den sortens lojalitet som fås genom 
delaktighet, motivation och engagemang. De kommer hädanefter att benämnas lojalitetsplikt 
respektive lojalitet. 
 

5.2 Lojalitetsplikt 
 
Fors m.fl. (2003) skriver att när en arbetstagare undertecknar ett anställningsavtal skriver 
denne indirekt under en del förpliktelser som kan sammanfattas i lojalitetsplikten. Exakt vad 
som ingår i lojalitetsplikten regleras inte i någon lag, utan omfattningen varierar beroende på 
vilken sorts avtal som ingåtts. Enligt grundläggande principer anses dock lojalitetsplikten i ett 
anställningsavtal omfatta följande handlingsregler: 
 

• Arbetsskyldighet 
• Lydnadsplikt 
• Upplysningsplikt 
• Tystnadsplikt 
• Skyldighet att inte konkurrera med arbetsgivaren 
• Skyldighet att inte begå brott i anslutning till anställningen 

 
Scholander och Wikman (2002) skriver att lojalitetsplikten innebär att de båda parterna, 
arbetsgivaren och arbetstagaren, är skyldiga att tillvarata varandras intressen. Med detta 
menas att de inte bara får se till sina egna behov utan de är även förpliktade att ta hänsyn till 
den andra partens behov, så långt det är möjligt och rimligt. I ett anställningsavtal, som är en 
långvarig avtalsrelation, är det extra viktigt att förhållandet mellan parterna bygger på ett 
ömsesidigt förtroende och hänsynstagande för att relationen ska bli beständig och ge gott 
resultat. Om en arbetstagare uppenbarligen bryter mot lojalitetsplikten, till exempel genom att 
starta en konkurrerande verksamhet medan han eller hon fortfarande är anställd, kan detta 
leda till uppsägning, avskedande eller skadeståndsskyldighet. 
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5.3 Lojalitet 
 
Förutom den miniminivå av lojalitet som regleras i lojalitetsplikten finns en djupare och mer 
omfattande innebörd av lojalitet. En arbetstagare som är uppriktigt lojal är en stor tillgång för 
företaget på flera sätt. Enligt undersökningen European Employee Index av CFI Group (2003) 
utgör de mjuka tillgångarna, till exempel lojala medarbetare, nöjda kunder, kunskap och 
arbetsprocesser, cirka 75 % av marknadsvärdet för ett företag idag. Samma undersökning 
menar att lojalitet skapas genom att göra sina medarbetare motiverade och nöjda. I gengäld 
kan företaget direkt se att rekryteringskostnaderna blir lägre eftersom de lojala medarbetarna 
stannar på arbetsplatsen och de rekommenderar dessutom arbetsplatsen till andra. Det finns 
även fler indirekta fördelar med lojala medarbetare, till exempel lägre sjukfrånvaro och ökad 
produktivitet. Dessutom har man kunnat se att lojala, nöjda och motiverade medarbetare ger 
bättre kundservice vilket för med sig en ökad kundlojalitet och ökad försäljning och därmed 
ökad lönsamhet. 
 
Arbetet med att åstadkomma lojala medarbetare bör pågå ständigt men det är extra viktigt 
under en lågkonjunktur. Det är då det gäller att visa medarbetarna att de är viktiga för 
företaget och att arbetsgivaren bryr sig om dem. Om företaget lyckas med det är chanserna 
betydligt större att man får behålla sina kompetenta och värdefulla medarbetare när 
högkonjunkturen kommer. Att bete sig som arbetsgivarna inom byggbranschen tidigare 
gjorde mot yrkesarbetarna, när man sänkte lönerna under lågkonjunkturer (se kapitel 2), var 
alltså inte ett speciellt effektivt sätt för att skapa lojala medarbetare. 
 
Vad som främjar lojalitet varierar självklart från individ till individ men precis som nämndes 
ovan så är en nöjd och motiverad medarbetare i de allra flesta fall även lojal. Hur ska då 
företaget bära sig åt för att motivera och glädja sina medarbetare? Ja, till den frågan finns 
inget enkelt svar även om stora mängder forskning länge har handlat om detta. Jay (1995) 
skriver att motivation till största delen handlar om att tillfredsställa människors behov och 
begär. Om en individ har ett ouppfyllt behov kommer denne att stäva efter att försöka 
uppfylla det och blir således motiverad. Olika människor har olika behov men ofta 
sammanfattas de i Maslows behovspyramid, se figur 5.1. Pyramiden är en uppställning med 
människans primära behov i botten och de sekundära behoven ovanför. Enligt Maslow måste 
de primära behoven vara uppfyllda innan individen strävar efter att uppfylla de sekundära. 
Således söker den anställde inte erkännande och uppskattning på arbetet om inte denne har tak 
över huvudet och mat för dagen. Behovspyramiden ska dock inte tolkas som att alla individer 
motiveras av samma saker utan det varierar från individ till individ i hur stor utsträckning 
varje behovssteg måste uppfyllas innan man går vidare till nästa. Vissa har till exempel ett 
väldigt stort behov av trygghet medan de för andra är viktigare med många vänner och goda 
relationer till sina medarbetare.  
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Figur 5.1. Maslows behovspyramid (Egen bild) 
 
En annan välkänd teori som funnits med ända sedan 50-talet är Herzbergs motivationsteori 
som bland anat beskrivs i Arvonen (1989) och den teorin kan illustreras med figur 5.2.  
 

  
Figur 5.2. Herzbergs motivationsteori (Egen bild) 
 
I korthet säger Herzbergs teori att motiverande faktorer kan delas in i två grupper. Den ena 
gruppen kallas hygienfaktorer och innehåller bland annat element som lön, arbetsmiljö och 
personalpolitik. I den andra gruppen, motivationsfaktorerna, hittar vi omständigheter som 
arbetets innehåll och utförandet av arbetsuppgifterna. Om hygienfaktorerna inte fungerar så 
upplevs arbetet och arbetsplatsen som negativ medan man känner sig nöjd, men inte mer än 
nöjd, om de fungerar tillfredställande. Ska den anställde däremot känna riktig arbetsglädje och 
komma upp från ”nollnivån” gäller det att motivationsfaktorerna fungerar bra. Ett konkret 
exempel relaterad till denna teori kan vara en anställd som har en trygg och säker arbetsplats 
med en mycket bra lön, men med arbetsuppgifter som inte känns meningsfulla eller som 
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något att vara stolt över. Denne person är förmodligen rätt så nöjd, har arbetsmotivation och 
funderar inte på att byta jobb. Men å andra sidan så känner den anställde säkert ingen riktig 
arbetsglädje och ger inte sitt allra bästa på arbetet. 
 
Ytterligare en teori som försöker förklara arbetsmotivation är den som Lawler och Porter 
utarbetat. Den finns beskriven i Ekvall (1988) och illustreras där med figur 5.3. Centralt i 
denna teori är att den ansträngning en medarbetare är beredd att lägga ner i sitt arbete står i 
relation till den belöning eller utdelning denne förväntar sig få för den ökade ansträngningen 
samt hur mycket belöningen är värd för individen. 

 
Figur 5.3. Lawler och Porters teori (Ekwall 1988) 
 
Teorierna ovan visar att det är svårt och komplext att förstå sig på arbetsmotivation och 
arbetsglädje. Alla individer drivs av olika saker under olika tidpunkter av sitt liv. För en 
framgångsrik ledare är det därför av stor vikt att avgöra vilka behov som driver sina olika 
medarbetare och sedan utforma arbetet och dess belöningar utifrån det. Genom att fråga 3500 
svenska medarbetare i utredningen European Employee Index av CFI Group (2003), har dock 
följande gemensamma faktorer visat sig ha störst betydelse för arbetsglädjen: 
 

• Arbetsinnehåll 
• Kompetensutveckling 
• Samarbete 

 
Dessutom kan medarbetare ofta delas in i olika grupper med liknande behov, till exempel 
beroende på ålder, utbildning arbetsuppgifter mm. Två av huvudslutsatserna som dragits i 
rapporten European Employee Index av CFI Group (2002) behandlar fyrtiotalisterna 
respektive ungdomarna. När det gäller fyrtiotalisterna så väntas inom kort enorma 
pensionsavgångar och många av fyrtiotalisterna har dessutom haft så god ekonomisk 
utveckling att de väljer att gå i förtidspension och förverkliga sina drömmar istället för att 
jobba in i det sista. Företagen kommer att få stora problem att överbrygga detta 
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kompetensbortfall och en lösning kan vara att försöka locka fyrtiotalisterna att stanna några år 
till inom arbetslivet. Många av fyrtiotalisterna har angivit att de kan motivera sig att arbeta 
lite längre om de fick möjligheter till att fortsätta utvecklas. Om företagen kan locka med 
detta ges alltså bättre potential att klara pensionsavgångarna och överföra kompetens till de 
övriga medarbetarna. 
 
För de yngre medarbetarna är det istället organisationens image och möjligheten att balansera 
arbetsliv och privatliv som lockar mest. Genom att stärka sitt varumärke, både inom 
organisationen men främst för omvärlden, och erbjuda medarbetarna flexibilitet får man 
ungdomarna att trivas på jobbet. 
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6 Intervjuer 
 

I forsknings- och utredningssammanhang är, enligt Hagström (1979), intervjun 
ett viktigt verktyg. Intervjuer kan användas för att förebereda, komplettera samt 
bättre belysa vissa aspekter av den information som framtagits med andra 
metoder. Genom intervjuer ges också möjligheten att få kunskap om berörda 
personers subjektiva bedömningar samt hur en händelse uppfattats av de 
inblandade snarare än vad som konkret inträffat. Intervjuer bör dock främst 
användas när den information som efterfrågas inte finns dokumenterad på annat 
håll, eftersom intervjun upptar intervjupersonens tid. 
 
Tyngdpunkten i detta examensarbete ligger på intervjuerna och resultatet av dem. 
De övriga kapitlen syftar främst till att förse läsaren med betydelsefull förkunskap 
och orientering inom ämnesområdena lojalitet och yrkesarbetarnas situation. 
Eftersom intervjuerna här utgör en så stor del är det av största vikt att 
intervjuerna blir väl genomförda och rika på information, vilket kräver en bra 
intervjuteknik. 

 

6.1 Intervjuteknik  
 
För att intervjun ska ge största möjliga utbyte krävs noggranna förberedelser. 
Föreberedelserna kan anses vara av två olika slag; praktiska förberedelser och psykologiska 
förberedelser. Ofta överlappar dessa två kategorier varandra på så sätt att en praktisk 
förberedelse kan ha ett psykologiskt syfte och vice versa. 
 
6.1.1 Praktiska förberedelser 
 
Till de praktiska förberedelserna inför en intervju kan räknas valet av intervjupersoner, 
intervjuns grad av standardisering och strukturering samt valet av frågor. Informationen i 
detta avsnitt är hämtad ur Hagström (1979) där inget annat anges. 
 
Det första som görs är att välja målgrupper som blir lämpliga intervjupersoner. Eftersom 
intervjuer förekommer i många olika sammanhang är det svårt att ge ett konkret svar på vilka 
som ska intervjuas. Den allmänna regeln är dock att intervjuaren i största möjliga mån ska 
vända sig till personer som har störst kunskap i frågan, samtidigt som de ska utgöra ett 
allsidigt urval. Hagström gör en indelning av intervjupersoner i tre kategorier: 
 

• Experter 
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• Medlemmar av ”elitgrupper” 
• Representativa urval av befolkningen 

 
Beroende på vilken kategori av personer som väljs påverkas hela intervjuns upplägg. I tabell 
6.1 finns en sammanställning över hur valet av kategori påverkar intervjuns kvalitativa och 
kvantitativa aspekter. Tabellen kan också användas som hjälp för att välja rätt kategori av 
intervjupersoner beroende på intervjuns syfte. 
 
Tabell 6.1 Jämförelse mellan olika intervjuer (Hagström 1979) 
 

 Experter "Elitgrupper" Urval av befolkning 

Typ av 
undersökning 

Föreberedande och 
kompletterande 
undersökningar. 

Information genom 
intervjupersonen. 

Inställning till en 
händelse eller företeelse. 
Intervjupersonen är ofta 

själv analysobjekt. 
Information genom eller 

om intervjupersonen. 

Attitydundersökningar. 
Intervjupersonen är ofta 

själv analysobjekt. 
Information om 

intervjupersonen. 

Antal 
intervjupersoner 

Ofta ett mindre antal. 
Varierar från ett fåtal till 

100-tal. 
Ofta slumpmässiga 

stickprovsundersökningar.

Intervju eller 
enkät 

Muntliga intervjuer 
om möjligt. 

Såväl intervjuer som 
enkäter. 

Som regel enkäter men 
bland opinionsinstituten 

även intervjuer. 
Standard-   

iseringsgrad 
Låg. Varierar. Hög. 

Struktur-    
eringsgrad 

Låg. Varierar. Hög. 

Typ av frågor 
Faktauppgifter        

Attityder            
Värderingar 

Faktauppgifter         
Attityder               

Värderingar 

Ofta allmängiltiga 
attitydfrågor. 

 
I detta fall kommer intervjuerna att genomföras med ett antal yrkesarbetare som arbetar hos 
uppdragsgivaren Skanska och de kan således anses vara en ”elitgrupp”. De är dock inte en 
homogen grupp utan det finns många faktorer inom gruppen som påverkar resultatet. Sådana 
faktorer kan till exempel vara ålder, familjeförhållande och anställningshistoria. Under 
intervjuerna antecknas dessa faktorer för varje intervjuperson och de kan därefter delas in i 
olika profiler. Nästa frågeställning blir hur många intervjupersoner som ska väljas ut och det 
kan illustreras med figur 6.1 nedan. Figuren visar att de först intervjuade personerna ger ett 
stort tillskott i information, medan ytterligare en väsentlig ökning av antalet intervjupersoner 
endast ger ett marginellt informationstillskott. Mot bakgrund av denna figur intervjuas cirka 
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30 personer och målet är att få tillräckligt många representanter från varje profil så att 
tillförlitliga slutsatser kan dras. 
 

 
Figur6.1 Informationstillskott i förhållande till antal intervjupersoner (Hagstöm 1979) 
 
Nästa beslut som ska fattas behandlar standardiserings- och struktureringsgraden av intervjun. 
När det talas om olika standardiseringsgrad i en intervju menas egentligen hur mycket ansvar 
som lämnas åt intervjuaren angående frågornas formulering och inbördes ordning. I en helt 
standardiserad intervju ställs likalydande frågor, i exakt samma inbördes ordning, under så 
likartade förhållanden som möjligt till samtliga intervjupersoner. Fördelen med en hög 
standardiseringsgrad är att reliabiliteten och jämförbarheten ökar. En intervju med låg 
standardiseringsgrad ställer högre krav på intervjuaren både vad gäller intervjuteknik och 
kunskap inom det aktuella ämnesområdet. I gengäld kan intervjuaren få ut mer information 
genom att variera och anpassa frågorna samt ställa relevanta följdfrågor.  
 
Intervjuurvalet i denna undersökning är relativt litet, vilket innebär att inga statistiskt 
fastställda slutsatser kommer att kunna dras. Därför minskar kravet på reliabilitet och 
jämförbarhet något och fokus hamnar istället på att försöka få så mycket information som 
möjligt från varje intervjuperson. Det innebär att en låg standardiseringsgrad är att föredra, 
eftersom det ger möjlighet att anpassa intervjun till varje individuell intervjuperson.  
 
En intervju kan dessutom vara strukturerad eller ostrukturerad, något som ofta 
sammankopplas med standardiseringsgraden. Enligt Trost (1997) finns flera olika sätt att 
tolka begreppet struktur, men här används betydelsen att en strukturerad intervju innehåller 
frågor som är tydligt avgränsade med bundna svarsalternativ. Sådana frågor ökar reliabiliteten 
och jämförbarheten, precis som en hög standardiseringsgrad gör. En ostrukturerad intervju 
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innehåller istället många öppna frågor som ger respondenterna möjlighet att göra olika 
tolkningar utifrån bland annat den egna inställningen och tidigare erfarenheter. Genom att 
intervjupersonerna i detta fall kan associera i sina egna banor kan intervjuaren få fram 
värdefull och oförutsedd information. I tabell 6.1 ovan kan utläsas att både standardiserings- 
och struktureringsgraden kan variera i en intervju med ”elitgrupper”.  
 
Undersökningen i detta examensarbete omfattar personer som kan antas ha liten erfarenhet av 
intervjuer och de är således ovana respondenter och för dem passar enkla och strukturerade 
frågor bäst. Bekymret här är dock att intervjuns syfte skulle gynnas av öppna, ostrukturerade 
frågor med utrymme för egna reflektioner. Därför kommer intervjuerna att läggas upp med 
hjälp av det som Trost (1997) kallar för en frågeguide. I en frågeguide finns inga i förväg 
ordagrant formulerade frågor utan den är en lista över frågeområden. Listan ska vara ganska 
kort och varje punkt kan omfatta stora delområden. Intervjuaren bör lära sig listan utantill och 
sedan under intervjuns gång formulera konkreta frågor inom varje frågeområde. Detta kräver 
att intervjuaren är väl inläst på ämnesområdet samt att intervjun har ett tydligt syfte.  
 
När intervjugruppens storlek och sammansättning samt intervjuns grad av standardisering och 
strukturering är vald gäller det att fundera över själva frågorna. Frågorna i en intervju kan 
delas in i två kategorier: 
 

• Faktauppgifter, så som kön, ålder, relationer mellan gruppmedlemmar, gruppers 
struktur och processer samt uppgifter om händelser. 

• Attityddata, så som individers vanor, beteenden, åsikter och ideologier. 
 
I en intervju gäller det att ställa frågorna på rätt sätt så att relevant information verkligen fås 
fram. För att minimera risken att frågan misstolkas eller på annat sätt ger ett bristande svar bör 
varje fråga kontrolleras utifrån några aspekter. Denna kontroll lämpar sig naturligtvis bäst i de 
fall då intervjuaren formulerar och skriver ner frågorna i förväg, men genom att ha detta 
tankesätt i bakhuvudet förbättras även en intervju baserad på en frågeguide. 
 

• Frågemotivering. Är frågan nödvändig eller finns skriftligt material som täcker svaret? 
Riktas frågan till rätt person och kommer personen att besvara frågan och ge den sökta 
informationen? Täcks ämnet redan tillräckligt av andra frågor? 

• Frågans omfattning. Täcker frågan det avsedda problemområdet eller behövs 
kompletterande frågor? Är frågan för generell så att den behöver struktureras upp i 
flera delfrågor och göras med konkret? Enligt Häger (2001) ger enkla, konkreta frågor 
oftast bäst svar. För att konkretisera frågorna ger Trost (1997) tipset att försöka få 
fram vad intervjupersonen gjorde eller sade snarare än vad han kände och tyckte. 
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• Frågans formulering. Kan frågan missförstås eller innehåller den värdeladdade ord? 
Täcker frågan det vi är ute efter? Fås säkrast den eftersökta informationen genom att 
ställa frågan direkt eller indirekt? 

• Minnesfel. Hur långt tillbaka i tiden är det möjligt att gå om svaren ska vara 
tillförlitliga? Trost (1997) menar att svaren tenderar att visa hur intervjupersonen ser 
på situationen nu, snarare än att beskriva vad som verkligen hände då. Hans råd är att 
fokusera frågorna på händelseförlopp snarare än känslor eftersom händelser är lättare 
att minnas. 

• Prestigefrågor. Kommer den svarande att svara ärligt eller är frågan allt för privat 
eller besvärande? Ser den svarande fördelar med att ge vissa överdrivna eller oärliga 
svar, se figur 6.2? 

• Ledande frågor. Syftar frågan på något av de tänkbara svarsalternativen? Innehåller 
frågan ett påstående som gör det lätt för intervjupersonen att bara hålla med? 

• Generaliseringstendensen. Det finns en tendens till att intervjupersoner undviker 
extrema svar, oavsett om de upplevs som positiva eller negativa. Svaren tenderar att 
bli neutrala, någonstans mitt på skalan. 

• Halo- eller överspridningseffekten. Många intervjupersoner låter stämningen från en 
eller flera tidigare frågor påverka hur de besvarar den eller de följande frågorna. 

 

 
Figur 6.2. Är svaren ärliga? (Häger 2001) 
 
Dessutom finns enligt Häger (2001) två bra tips att ta till när det gäller frågor. Det första tipset 
är orden ”hur då?” och de kan användas på flera olika sätt i många olika situationer. Det andra 
tipset är att våga vara tyst och vänta ut svaren.  
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Hur frågeguiden utformas i detta fall redovisas i bilaga 1. 
 
6.1.2 Psykologiska förberedelser 
 
När alla praktiska förberedelser är avklarade är intervjuns ramar satta. Det räcker dock inte 
med att frågorna i intervjun är genomtänkta och rätt formulerade utan de måste också ställas 
på rätt sätt och under rätt förutsättningar, se figur 6.3. Om kommunikationen under intervjun 
störs påverkas resultatet av intervjun. Det finns mängder av störande moment som kan uppstå 
men med rätt förberedelser kan dessa minimeras. Detta är viktigt för att både intervjuare och 
respondent ska kunna känna sig bekväma under intervjun, speciellt i denna undersökning där 
båda parter är ovana vid situationen. I detta avsnitt är informationen hämtad ur Häger (2001) 
om inget annat anges. 
 

 
Figur 6.3. Välj ett bra tillfälle för intervjun (Häger 2001) 
 
Först och främst gäller det att skapa en miljö och en situation där intervjupersonen känner sig 
trygg och vågar öppna sig och berätta. De flesta ovana intervjupersoner känner sig tryggast på 
sin hemmaplan, vilket i detta fall är byggarbetsplatsen. Platsen bör även vara ostörd så att 
intervjun inte avbryts av ringande telefoner eller passerande människor. 
 
Intervjuaren bör enligt Trost (1997) även ägna en tanke åt sitt eget utseende och uppträdande 
under intervjun. Det är viktigt att påminna sig om att intervjuaren är där för att få information 
om intervjupersonen, och inte för att informera om sig själv. Klädseln ska alltså vara neutral, 
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det vill säga anpassad till situationen och inte för elegant eller för torftig. Tänk också på att ha 
passande skor och ytterkläder för situationen. Smycken och andra attiraljer ska användas 
sparsamt, speciellt om de på något sätt uttrycker en åsikt. Intervjuarens beteende kan också 
behöva anpassas efter situationen. Alla har ovanor, till exempel att svära, tugga tuggummi, 
pillra med pennan eller bita på naglarna, men dessa ska försöka undvikas eftersom de kan 
verka störande på intervjupersonen. Det är dock en svår balansgång att förändra sitt beteende 
utan att för den skull uppträda onaturligt. Som vanligt är lagom bäst och intervjuaren ska 
fortfarande vara den han eller hon tycker sig vara.  
 
Precis som med klädseln är det viktigt att tänka på vilket slags språk som ska användas under 
intervjun. Trost (1997) och Häger (2001) är överens om att språket ska anpassas till intervjun, 
utan att det för den skull blir tillgjort. Ofta frestas intervjuaren att använda intervjupersonens 
språk, till exempel fackspråk eller ungdomsslang, för att på så sätt skapa en bättre kontakt. 
Detta är dock förknippat med avsevärda risker. Om intervjuaren inte riktigt behärskar 
intervjupersonens språk, men ändå försöker sig på det, uppfattas det i de flesta fall som 
störande och löjligt. Däremot kan intervjuaren anpassa sitt språk genom att använda eller 
utesluta vissa ord samt tala tydligt och begripligt. 
 
Nästa ämne är kanske det svåraste och det handlar om att skapa förtroende. Om inte 
intervjupersonen känner förtroende för intervjuaren blir resultatet av intervjun förmodligen 
inte det önskade. För att skapa förtroende gäller det framför allt att inleda intervjun på rätt 
sätt.  
 
Först och främst måste intervjupersonen få veta vad intervjuns syfte är, under vilka villkor 
den sker och hur resultatet av intervjun kommer att användas. På dessa tre punkter är det 
viktigt att intervjuare och respondent är överens. Om intervjun har ett syfte som 
intervjupersonen inte sympatiserar med är risken mycket stor att intervjun inte kan 
genomföras. Detsamma gäller om intervjupersonens villkor, till exempel anonymitet, inte kan 
uppfyllas. Det gäller också att hålla det som lovats så att inte intervjupersonen i efterhand 
känner sig lurad och utnyttjad, det gäller inte minst om fler intervjuer ska genomföras senare. 
Redan under denna fas byggs ett visst förtroende upp, under förutsättning att de båda parterna 
är överens.  
 
Det är också viktigt att intervjuaren är påläst inom ämnet och därför undviker att ställa 
dumma frågor. Ofta är det så att kunskap öppnar dörrar. För att ytterligare bygga på 
förtroendet kan intervjuaren berätta något personligt om sig själv för att på så sätt 
avdramatisera sin roll. Intervjuaren kan också råka klanta sig på något sätt vilket visar för 
intervjupersonen att de båda är mänskliga, en metod som har visat sig effektiv för ett flertal 
journalister. Ännu ett tips för att bryta isen är att prata om något privat intresse som delas med 
respondenten. 
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Därefter kommer de första frågorna och de bör enligt Trost (1997) inte vara av allmän 
karaktär utan de ska vara specifika och jordnära så att intervjupersonen klart förstår frågans 
syfte och kan ge ett tydligt svar. Är frågan för allmän uppstår lätt förvirring och svaren ger 
sällan någon värdefull information.  
 
För att sedan resten av intervjun ska flyta på bra och förtroendet ska upprätthållas är det 
viktigt att intervjuaren hela tiden lyssnar uppmärksamt på vad intervjupersonen har att säga. 
Detta har egentligen två syften. Dels kan intervjuaren missa att följa upp vissa frågor om han 
eller hon inte lyssnar uppmärksamt och dels är det viktigt att visa respondenten att du som 
intervjuare verkligen lyssnar och är intresserad av vad personen har att säga. Det är en svår 
konst att lära sig att lyssna men Trost (1997) och Häger (2001) ger följande tips till 
intervjuaren: 
 

• Visa att du lyssnar och att du vill höra mer genom uppmuntrande signaler, nickningar 
och bekräftande kommentarer. 

• Om du får ett ofullständigt svar, våga göra en paus en stund, var tyst och behåll 
ögonkontakten för att på så sätt visa att du väntar dig en fortsättning på svaret. 

• Visa intresse för intervjupersonen genom att hålla ögonkontakt i stället för att bläddra 
bland dina anteckningar. Experiment har visat att intervjupersonen kan störas mycket 
kraftigt om intervjuaren undviker ögonkontakt. Se dock upp så att ögonkontakten inte 
övergår i stirrande för det kan störa minst lika mycket. Om du ser på den du pratar 
med kan du dessutom få ut mer av intervjun genom att studera kroppsspråket. 

• Följ upp nyanser och nyckelformuleringar. Nöj dig inte med att få ett allmänt svar, till 
exempel ”jag mår bra”, utan fråga vidare vad intervjupersonen menar med ”bra”.  

• Våga vara naiv och nyfiken. Om intervjupersonen tror att du redan vet allt kommer 
denne inte att berätta så mycket för dig. Sluta inte fråga när du tror att du förstår utan 
fråga vidare tills du vet att du förstår. Försök att hela tiden hålla en mjuk och vänlig 
ton och undvik att bli aggressiv och anklagande.  

• Åsikterna går isär gällande om du ska sammanfatta och summera under en pågående 
intervju. Trost (1997) anser att intervjuaren inte ska sammanfatta eftersom en 
sammanfattning är en slags preliminär tolkning av det som sagts. Han tycker att 
tolkningar och analys ska göras efter avslutad intervju. Häger (2001) å andra sidan 
menar att en summering av vad som sagt kan leda vidare, bidra till att reda ut 
oklarheter och ge möjlighet att rätta till missuppfattningar.  

• Tona ner dig själv och tänk på att det är intervjupersonen som är huvudperson. Var 
sparsam med egna åsikter och om de efterfrågas så be att få ta det efter intervjun. 

 
Något intervjuaren också måste fundera på innan intervjun genomförs är om samtalet ska 
spelas in på bandspelare eller om svaren ska antecknas för hand, se figur 6.4. Detta är i allra 
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högsta grad såväl en praktisk som psykologisk förberedelse och de båda metoderna har sina 
respektive för- och nackdelar. Här följer en sammanställning av Trosts (1997) och Hägers 
(2001) synpunkter. 
 
Om bandspelare används finns fördelen att intervjuaren har hela intervjun inspelad ordagrant 
med tonfall, ordval och talpauser, vilket gör tolkningen lättare. Dessutom kan intervjuaren 
koncentrera sig på frågorna och svaren istället för på att anteckna. Genom att lyssna igenom 
intervjun får också intervjuaren en naturlig feedback på sin egen insats. Nackdelarna med 
inspelade intervjuer är att bandspelare har en tendens att besvära och hämma 
intervjupersonen. Tekniken kan även ställa till med en del praktiska besvär till exempel att 
batterierna tar slut, ljudet inte fastnar, bandet tar slut eller sladdarna är i vägen. Det är 
dessutom mycket tidskrävande att lyssna igenom intervjuerna efteråt.  
 

 
Figur 6.4. Ska bandspelare eller anteckningar användas? (Egen bild) 
 
Även att föra anteckningar under intervjun kan störa och distrahera eftersom det ofta innebär 
att intervjupersonen funderar över vad denne nyss sa som var tillräckligt intressant, galet eller 
konstigt för att antecknas. Detsamma gäller om intervjupersonen tycker sig ha sagt något 
viktigt som intervjuaren väljer att inte anteckna. Ytterligare en nackdel med anteckningar är 
att de ofta är näst intill oläsliga och de bör alltså renskrivas medan intervjun fortfarande är 
färsk i minnet. Något som kan vara såväl en fördel som nackdel är att det tar tid att anteckna. 
Enligt Jan Guillou påverkar pennan tempot i intervjun och intervjupersonen kommer således 
att ta sig tid att formulera sig mera noggrant och eftertänksamt. Anteckningar ger också 
möjligheten att skriva ner sådant som inte sägs, till exempel hur det ser ut, vad som händer 
runt omkring och hur intervjupersonen beter sig. 
 
I denna undersökning har valet fallit på att anteckna, dels för att minska mängden efterarbete 
och dels för att det förmodas skapa en bättre relation mellan parterna i dessa intervjuer. 
 
6.1.3 Bearbetning av materialet 
 
När alla intervjuer är genomförda är det dags att bearbeta, analysera och tolka dem. Trost 
(1997) menar att det finns ett flertal dataprogram som kan användas för att sammanställa 
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intervjuresultaten. Enligt honom är dock dessa dataprogram främst anpassade till kvantitativa 
intervjuer, det vill säga intervjuer vars syfte är att finna siffersvar. När det gäller kvalitativa 
intervjuer, vilka använts i denna undersökning, är syftet snarare att finna intressanta skeenden, 
åsikter och beteendemönster och då fungerar inte dataprogrammen lika bra. Istället måste 
intervjuaren utveckla en egen bearbetningsmetod och här finns inga färdiga lösningar till 
hjälp.  
 
Intervjuaren bör dock i bearbetningsskedet fundera över det som Hagstöm (1979) kallar för 
intervjuns felkällor: 
 

• Påverkades intervjupersonens svar av intervjuarens yttre status, i form av ålder, kön, 
hudfärg eller dylikt?  

• Var båda parter uppmärksamma under intervjun? Lyssnade intervjuaren noggrant och 
registrerade allt av betydelse? Var intervjupersonen uppmärksam på frågornas 
formulering och innehåll så att rätt svar gavs? 

• Påverkades intervjun av de två parternas olika tolkningar och förväntningar? Ofta 
tenderar intervjupersonen att vrida sina svar så att de motsvarar vad denne tror att 
intervjuaren vill höra. På samma sätt har intervjuaren en benägenhet att endast höra 
och anteckna det som överensstämmer med dennes egna åsikter. 

• Talade bägge parter samma språk under intervjun, inte i betydelsen att språket var 
likadant utan i betydelsen att de båda förstod varandra? 

• Var frågorna av sådant slag att intervjupersonen kanske inte minns exakt men svarade 
ändå? Minns intervjuaren vad som hände under intervjun så att tolkningen av svaret 
blir korrekt? Här ger Trost (1997) tipset att intervjuaren vid varje enskild intervju bör 
anteckna något speciellt som denne fäster sig vid under intervjun, till exempel en 
tavla, en lukt eller ett visst ljud för då är det lättare att minnas tillbaka på den specifika 
intervjun. 

 
I den här studien har bearbetningen börjat med att respondenternas svar har sammanfattats 
och sammanställts, se bilaga 2. Därefter har de delats in i grupper på följande sätt:  
 

• Ålder: yngre än 30 år, mellan 30 och 45 år samt äldre än 45 år  
• Familjeförhållande: Singel, partner, partner och barn respektive partner och vuxna 

barn. 
• Anställningshistoria: Anställd nästan bara åt Skanska, anställd mycket hos Skanska 

eller anställd hos blandade företag. 
 
Svaren har sedan studerats gruppvis för att se om några slutsatser kan dras till 
familjeförhållande, ålder eller anställningshistoria. Resultatet redovisas i avsnittet 6.2 nedan. 
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Precis som i de allra flesta undersökningar finns det en del felkällor i de intervjuer som 
genomförts i detta arbete. Den mest påtagliga av dem är att två tredjedelar av de yrkesarbetare 
jag har kontaktat precis har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Detta påverkar självklart 
deras lojalitet mot företaget i allra högsta grad, vilket också visar sig i deras svar. Det finns 
dock en fördel med denna situation och det är att de flesta har åsikter om vad som kan 
förbättras och istället för att bara svara att de är nöjda ger de förslag på hur situationen kan 
förbättras.  
 
En annan felkälla är att jag tidigare har arbetat på samma projekt som ungefär hälften av 
intervjupersonerna och de känner således intervjuaren sedan tidigare, medan det är första 
mötet med de övriga. Därigenom finns redan det grundläggande förtroendet mellan 
intervjuare och respondent hos halva gruppen vilket underlättar intervjuerna. Genom att sitta 
med den andra halvan av gruppen och fika i manskapsboden innan intervjuerna genomförs har 
dock en viss relation och förtroende kunnat skapas vilket minskar felkällan. I övrigt tror jag 
att det främst påverkar intervjuerna positivt att intervjupersonen i detta fall är en ung kvinna, 
eftersom det minskar risken av att intervjupersonerna upplever intervjutillfället som ett förhör 
där de ska stå till svars för sina åsikter. 
 
Något som däremot påverkar intervjuerna negativt är att de sker under arbetstid, eftersom det 
innebär att vissa intervjupersoner känner sig stressade när de vet att arbetet väntar på dem där 
utanför. Risken är då att de inte tar sig tid att fundera över frågorna och ge ett genomtänkt 
svar, utan att de svarar det första de kommer att tänka på. För att minska detta problem har 
arbetsplatserna besökts under dagar då det inte pågår några stora gjutningar eller dylikt utan är 
någorlunda lugnt. 
 

6.2 Intervjuresultat 
 
Nedan redovisas intervjuresultaten grupp för grupp. Därefter sammanfattas de faktorer som är 
gemensamma för majoriteten av de tillfrågade, oavsett grupptillhörighet. 
 
6.2.1 Ålder 
 
Hur åldersfördelningen hos de intervjuade personerna ser ut redovisas i figur 6.5. Här syns 
tydligt att de som ännu inte fyllt 30 tillhör en grupp i minoritet, något som kan spåras tillbaka 
till de små avgångsklasserna under nittiotalets lågkonjunktur. Inom denna grupp är man 
främst lojal mot sina arbetskamrater och saker som lärorikt arbete, information om projektet 
samt lön prioriteras högt. Inställningen till fackföreningen är blandad och det beror till stor del 
på att det i de flesta fall inte har etablerats någon relation ännu. Flera av de tillfrågade är 
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beredda att flytta om lönen är bättre på ett annat håll, medan andra prioriterar närheten hem 
för en meningsfull fritid.  
 

Åldersfördelning

0
2
4
6
8

10
12
14

-30 30-45 45-

Ålder

A
nt

al

 
Figur 6.5 Åldersfördelning hos intervjupersonerna (Egen bild) 
 
De i åldersgruppen 30-45 år har varit med ett tag och har många åsikter om hur de vill ha det, 
även om flera av dem har vant sig vid situationen och blivit nöjda. De känner sig lojala mot 
sina arbetskamrater och i de flesta fall även till arbetsledningen på projektet. Enligt dem är 
ledarskapet är viktigt och de anser att en bra chef är lugn, rak och ärlig, lyssnar och ger 
respons samt skapar samhörighet med hjälp av sociala aktiviteter. För några av dem sträcker 
sig lojaliteten även högre upp än till platschefen och de känner sig som ”Skanskingar”, medan 
några anser att det inte spelar någon roll vilket företag de arbetar för så länge den närmsta 
chefen är bra. Synen på facket är olika även här. De flesta är överens om att facket fyller en 
viktig funktion och att det ska fortsätta att finnas, men förbundet måste visa sig bättre och ge 
ett starkare stöd än vad det gör idag. Många i denna grupp har också familj med små barn och 
de önskar att de kunde ha en arbetsplats närmare hemmet. Som situationen på 
arbetsmarknaden ser ut i dag måste de dock prioritera att ha ett arbete och det innebär i de 
flesta fall att de tvingas veckopendla. Anställningstryggheten är ett område som denna grupp 
önskar kunde förbättras ordentligt. De är överens om att objektsanställningen var bättre av 
flera skäl. Dels så visste de bestämt hur länge de kunde räkna med att vara kvar på ett projekt, 
vilket gav dem möjlighet till framförhållning och planering. Dessutom behövde det aldrig 
uppstå några funderingar och konflikter kring uppsägningar eftersom alla visste vad som 
gällde. Objektsanställningen gjorde det också lättare för ungdomarna att komma in i yrket, 
medan den nuvarande anställningsformen gynnar de äldre. Inom denna grupp pratar de inte så 
mycket om mer information och utbildning utan snarare om vikten att ha meningsfulla 
arbetsuppgifter och känna att man kan påverka sitt arbete. De anser att påverkansmöjligheten 
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blir bättre på mindre projekt och de vill öka samvaron mellan tjänstemän och yrkesarbetare så 
att relationerna fördjupas, vilket ökar lojaliteten till företaget. 
 
Även hos den äldsta gruppen, de som är äldre än 45 år, är lojaliteten störst till kamraterna i 
arbetslaget. Denna grupp har arbetat i byggbranschen länge och de känner en ordentlig 
samhörighet. När de började inom yrket var dessutom fackföreningen stark och de vet hur 
viktig den är för att driva yrkesarbetarnas frågor. Idag upplever de dock att facket inte ger lika 
bra stöd och respons som det gjorde förr, vilket gör dem besvikna. Anställningstryggheten 
anses vara en viktig fråga och gruppen tycker det var bättre med objektsanställningen, även 
om åsikten inte är lika stark här som hos föregående grupp. Detta tros bero på att de tillhör 
den åldersgrupp som gynnas av tillsvidareanställningen. Denna grupp har inte så höga krav på 
information men värdesätter exempelvis veckomöten och tycker att medbestämmande är 
viktigt. Många i denna grupp har haft detta yrke mycket länge och blivit vana. De lägger 
därför inte längre ner lika mycket energi som de gjorde förr för att förbättra saker och ting och 
de är inte heller speciellt positivt inställda till utbildning. Många jobbar istället på dessa sista 
år och väntar på pensionen.  
 
6.2.2 Familj 
 
Bland de yrkesarbetare jag har kontaktat är det ett fåtal som är singel medan merparten har en 
partner och i många fall barn, se figur 6.6. De slutsatser som kan dras om singlarnas 
inställning är att de värdesätter arbetskamraterna, arbetsledningen och lönen högt, medan man 
inte känner någon speciell samhörighet med företaget. Anställningstryggheten är ett område 
som de tycker bör förbättras. 
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Figur 6.6 Familjefördelningen hos de intervjuade (Egen bild) 
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De yrkesarbetare som har en partner men inga barn är lojala till sin partner, arbetskamraterna, 
arbetsledningen och till företaget som helhet. De vill arbeta åt ett företag med gott rykte och 
de önskar sig mer information om projektet. Inställningen till facket är mest positiv hos denna 
grupp och de upplever att de får det stöd som behövs.  
 
Den största gruppen är de som har en partner och hemmaboende barn. Yrkesarbetarna i den 
här kategorin är mest lojala mot sin familj, arbetskamraterna och arbetsledningen. Några 
nämner också att de är lojala mot hela företaget medan andra anser att företagsnamnet spelar 
mindre roll. De värdesätter trygghet, samhörighet, information och ett gott ledarskap betydligt 
högre än lönen. Även om de är överens om att fackförbundet måste finnas så är förtroendet 
för facket lågt i denna grupp och många upplever att de får för dålig hjälp och respons när de 
behöver den. 
 
Bland dem som har en partner och vuxna barn finns många likheter, men även olikheter, 
jämfört med dem som har yngre barn. Lojaliteten till arbetslaget och familjen är hög, men 
arbetsledningen och företaget rankas inte lika högt. Även denna grupp känner sig besvikna på 
facket och flera är missnöjda med anställningsformen och önskar sig mer trygghet. Till 
skillnad från föregående grupp vill inte dessa yrkesarbetare ha mer information utan de är 
nöjda med den information de får i dagsläget. Inte heller samvaron prioriteras lika högt. 
 
6.2.3 Anställning 
 
Den sista grupperingen som gjorts är baserad på anställningshistoria och hur detta fördelar sig 
syns i figur 6.7. Hos dem som i stort sett bara varit anställda åt Skanska finns en relativt hög 
lojalitet inte bara mot familjen, arbetslaget och arbetsledningen utan även mot hela företaget. 
Personerna i denna grupp tycket att de i dagsläget får tillräckligt mycket information och om 
något ska förbättras är det främst anställningstryggheten. Ett bra ledarskap, god 
sammanhållning och tillfredsställande lön är också viktigt, men tryggheten får komma i första 
rummet. 
 
De yrkesarbetare som har varit anställda hos olika företag, men mycket åt Skanska, är lojala 
mot familjen, arbetslaget och arbetsledningen men inte i någon större utsträckning till 
företaget. Några känner att de får ett gott stöd av fackföreningen medan andra tycker att de får 
för dålig hjälp, så inställningen till facket är blandad. De önskar sig mer information om 
projektet och en ökad öppenhet på arbetsplatsen.  
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Figur 6.7. Anställningshistoria bland respondenterna (Egen bild) 
 
De yrkesarbetare som har arbetat åt många olika företag verkar ha lite annorlunda drivkrafter 
än de två andra grupperna. De prioriterar familjen och lönen högre än de övriga. Många 
tycker att det viktigaste att förbättra är anställningstryggheten och en del talar också om mer 
information, utbildning och en ökad samvaro. De är inte speciellt lojala mot företaget utan 
tycker att arbetslaget, och till viss del arbetsledningen, är avgörande för trivseln på 
arbetsplatsen.  
 
6.2.4 Gemensamma åsikter 
 
Även om resultatet ovan visar på att det finns en del skillnader mellan grupperna så är 
yrkesarbetarna överens på det stora hela. Något samtliga nämner är att det främst är 
arbetskamraterna och arbetsledningen på projektet som man känner sig lojal mot. Även när 
man ska börja på ett nytt jobb är det dessa som avgör i många fall. Vet man att arbetslaget 
består av bra, duktiga kamrater och att platschefen har en omtyckt ledarskapsstil finns goda 
förutsättningar för att jobbet ska bli roligt, och då spelar exempelvis lönenivån och 
företagsnamnet mindre roll. 
 
Något som de flesta av intervjupersonerna därför önskar sig mer av, och som bidrar till bättre 
relationer mellan parterna, är mer samvaro mellan yrkesarbetare och tjänstemän. Detta gäller 
speciellt för de högre cheferna som inte finns på plats ute på projekten. I majoriteten av fallen 
känner sig yrkesarbetarna lojala mot sin närmsta chef, men de känner sällan till dennes chef 
annat än till namnet, vilket gör att de inte känner någon lojalitet högre upp mot företaget. 
Genom att låta yrkesarbetarna träffa och lära känna även de högre cheferna vid olika sorters 
arrangemang, exempelvis julfester, grillkvällar och idrottsevenemang, ökas gemenskapen. Det 
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gör det lättare för yrkesarbetarna att känna lojalitet till Skanska samt att identifiera sig med 
hela företaget. 
 
Yrkesarbetarna är också överens om att anställningstryggheten måste bli bättre så att de ges 
möjlighet att få vara med och påverka sin arbetssituation på ett aktivt sätt.  Med en trygg 
anställning, där det skapas en långvarig relation mellan arbetstagare och arbetsgivare, ökar 
också möjligheten att vara riktigt lojal mot företaget. Bland dem som blivit uppsagda känns 
denna fråga extra angelägen. 
 
Dessutom måste tjänstemännen bli bättre på att informera yrkesarbetarna inom flera områden. 
Många, framför allt bland de yngre yrkesarbetarna, vill veta mer om hela projektet, speciellt 
när det är stort, så att de får en helhetsbild. Majoriteten önskar sig även en större öppenhet på 
arbetsplatserna, till exempel om hur projektet går ekonomiskt och om man ligger i fas med 
tidplanen. De som blivit uppsagda tycker också att sådana känsliga frågor som uppsägningar 
måste kunna hanteras bättre och mer uppriktigt så att de slipper gå i ovisshet så lång tid. 
Genom att ge yrkesarbetarna denna information och ta sig tid att lyssna på deras synpunkter 
får de vara med och påverka, vilket gör att de känner större delaktighet och lojalitet.  
 
Även om yrkesarbetarna vill ha mer information är det inte så många som i intervjuerna talar 
om mer utbildning, speciellt inte bland de äldre. Intervjupersonerna har ibland upplevt att de 
fått gå utbildningar bara för utbildningens skull, utan att de sedan har kunnat ha någon nytta 
av kunskapen i sitt dagliga arbete. Om de ska gå en utbildning vill de att den ska vara nyttig 
och användbar. Mer utbildning verkar således inte vara det viktigaste att satsa på i syfte att 
visa yrkesarbetarna att de är värdefulla och därigenom öka lojaliteten. Då är det som nämnts 
ovan, delaktighet och medbestämmande betydligt viktigare faktorer när det gäller att påverka 
yrkesarbetarnas lojalitet. Trots detta kommer mer utbildning för yrkesarbetarna förmodligen 
att krävas, i takt med att samhället och yrkesrollen förändras. Dessutom är rätt sorts utbildning 
ett sätt till personlig utveckling. 
 
Ytterligare en åsikt som kommer fram tydligt i intervjuerna är att många av yrkesarbetarna är 
besvikna på fackförbundet. Ingen vill att facket ska försvinna men i stort sett samtliga av 
intervjupersonerna tycker att förbundet måste bli mer aktivt och finnas till för sina 
medlemmar på ett bättre sätt. I dagsläget tycker yrkesarbetarna att Byggnads visar sig för 
sällan ute på byggarbetsplatserna och de ger för dålig respons på inkomna förslag eller åsikter. 
De känner därför ingen direkt lojalitet mot fackföreningen, även om det finns en vilja att göra 
det. 
 
Således är många av yrkesarbetarna i stora drag överens om vad som påverkar deras lojalitet 
och vad som kan förbättras. Inom grupperna finns endast mindre skillnader och av faktorerna 
ålder, anställning och anställningshistoria är det arbetshistorian som verkar ha störst betydelse 
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för hur yrkesarbetarna tänker och fungerar när det gäller lojalitet. Inför intervjuerna 
förmodades de tydligaste skillnaderna finnas mellan de som har partner och barn respektive 
de som är singel. Förutom att de med familj prioriterar familjen högre så finns dock inga stora 
skillnader som framkommit i denna studie. Detta kan till viss del förklaras med att det finns 
annat än familjen som lockar hemma, till exempel vänner och en meningsfull fritid. 
Möjligtvis skulle skillnaderna bli tydligare i en högkonjunktur där det var möjligt för 
yrkesarbetarna att välja mellan flera jobb. Då skulle det synas mer påtagligt hur de olika 
grupperna prioriterar. 
 
Lönenivån är något som inte så ofta kommit på tal i dessa intervjuer, trots att det i 
byggbranschen talas mycket om löner. En av yrkesarbetarna förklarade detta med att 
plånboken styr en hel del, vilket märks om man tittar på antalet sjukdagar hos dem som har 
traktamente jämfört med dem som arbetar nära hemmet, även om det inte talas speciellt högt 
om det. 
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7 Slutsatser och diskussion 
 

Under tiden författaren har genomfört detta examensarbete har en hel del tankar 
och funderingar väckts och ett antal slutsatser har kunnat dras. De sammanfattas 
nedan med anknytning till respektive kapitel. 

 

7.1 Historik 
 
Genom att jämföra byggnadsarbetarnas historia det förra seklet med många andra arbetares 
kan en stor skillnad urskiljas. Kring de större industrierna som gruvor, järnbruk, 
massafabriker och sågverk växte det ofta upp brukssamhällen. Företagens anställda bodde och 
levde i samhället och företaget tog ofta ansvar för de anställdas välfärd i form av skolor, 
bostäder, butiker, sjukvård med mera. Systemet medförde att invånarna fick en stark 
gemenskap och en djup lojalitet till företaget. Något liknande har inte förekommit för 
byggnadsarbetarna, utan de har själva fått ansvara för sin trygghet och välfärd. Detta tror jag 
är en av de viktigaste orsakerna till att fackföreningen Byggnadsarbetareförbundet har kunnat 
växa sig så stark. När arbetsgivaren inte kunde utlova någon trygghet fann man den istället 
hos fackförbundet. 
 
När yrkesarbetarnas historia studeras står det klart att utvecklingen gått framåt och att 
åtskilliga förbättringar gjorts. Dessa förbättringar har innefattat de flesta områden, till 
exempel arbetstider, löner, anställningstrygghet, skyddsåtgärder, arbetsmetoder och 
hjälpmedel. Jämfört med för 100 år sedan så är dagens byggarbetsplatser en drömtillvaro. 
Men, även det övriga samhället har utvecklats fort och om man glömmer att se sig omkring är 
det lätt att bli hemmablind och stanna upp och vara nöjd med det som åstadkommits hittills. 
Det är dock inte tillräckligt utan för att förbättringsarbetet ska hänga med gäller det att 
ständigt arbeta vidare och ta sig an nya utmaningar. 
 

7.2 Dagsläget 
 
En av de största utmaningarna som arbetsgivarna står för idag, enligt mig, är att ta fram en bra 
och trygg anställningsform. Yrkesarbetarna måste kunna erbjudas en rimlig 
anställningstrygghet av flera skäl. Först och främst för sin egen skull, så att de får en trygg 
inkomst som ger möjlighet till att planera livet; till exempel hus och barn. Dessutom är det 
viktigt för företagets skull eftersom det lönar sig bättre att satsa på en lojal medarbetare och 
det är lättare att dra åt samma håll. Slutligen är det viktigt för samhället eftersom arbetslöshet 
kostar pengar. Anställningsformen som den ser ut idag, en fast anställning styrd av 
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turordningslistor som i sin tur baseras på antalet anställningsdagar i Skanska, fungerar inte 
tillfredsställande. Majoriteten av de yrkesarbetare jag kontaktat anser att objektsanställningen, 
som upphörde 1989, var bättre och flera av dem har varit mer arbetslösa nu än då.  
 
En del av de intervjuade yrkesarbetarna också har talat om bristen på utbildning och 
utveckling inom yrket, något som även speglas i Skanskas medarbetarmätningar. Ola 
Bergqvist förklarade bristen på vidareutbildning för yrkesarbetarna med att det inte lönar sig 
eftersom yrkesarbetarna oftast är anställda så kort tid och byter arbetsgivare relativt tätt. Om 
Skanska lyckas med sitt mål att etablera en basnivå av yrkesarbetare öppnas dock många nya 
möjligheter inom detta område. Jag tror att båda parter gynnas av att arbetsgivaren kan 
erbjuda bra utbildningar för yrkesarbetarna så att de kan involveras mer i byggprocessen och 
få en bättre helhetssyn. Mängder av studier visar att en arbetstagare blir mer motiverad, 
arbetar bättre och trivs bättre om denne ser sitt arbete som en viktig del i något större och har 
ett helhetsperspektiv. Dessutom finns ett samband som tyder på att arbetstagaren upplever 
större arbetsglädje om denne får uppmärksamhet och uppskattning från ledningen. Det är 
dock viktigt att inte utbilda bara för utbildningens skull för då ”går det bara in genom en örat 
och ut genom det andra”, som en yrkesarbetare uttryckte det. De måste kunna använda sig av 
det de lärt sig i sitt arbete, kanske inte nödvändigtvis dagligen men åtminstone någon gång då 
och då.  
 
Även om Skanska inte lyckas etablera en basnivå av yrkesarbetare tror jag att utbildning för 
yrkesarbetarna måste prioriteras högre än det gör idag. Om inte enskilda företag är beredda att 
gå i bräschen för detta kanske det skulle gå att samordna via Sveriges Byggindustrier och 
Byggnadsarbetareförbundet. På så sätt skulle kostnaden kunna fördelas mer rättvist mellan 
företagen och ingen skulle riskera att ge bort dyr kompetens till andra företag eftersom alla 
varit med och betalat. 
 
De närmaste åren tror jag att vi kommer att få se stora förändringar även inom två andra 
områden; det svenska kollektivavtalet respektive den utländska arbetskraften, områden som 
till viss del hänger ihop. Dagens kollektivavtal inom byggbranschen är starkt ifrågasatt från 
arbetsgivarnas sida på grund av den höga detaljeringsgraden, samtidigt som fackförbundet 
anstränger sig för att behålla avtalet relativt oförändrat eftersom det utgör en trygghet för 
medlemmarna. Under avtalsrörelsen i höst avslöjas det vilken av parterna som drar starkast. 
Kollektivavtalet har som bekant också en stor del i frågan hur den utländska arbetskraften ska 
hanteras. Det är under utredning och jag tror att alla i branschen väntar otåligt på resultatet. 
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7.3 Pappersbranschen 
 
Inom pappersbranschen syns tydligt att relationerna mellan de olika parterna fungerar 
tillfredsställande och detta tror jag de till stor del kan tacka bruksandan för. De har arbetat 
sida vid sida under snart ett århundrade och de känner ett gemensamt ansvar för att alla 
anställda ska trivas. Denna inställning måste ökas inom byggbranschen för att situationen för 
yrkesarbetarna ska bli bättre. I dagsläget anser jag att det slösas alldeles för mycket energi på 
att vara varandras motparter och försvara sin position istället för att gräva ner stridsyxan och 
fokusera på de viktiga frågorna. 
 

7.4 Lojalitet 
 
Många av yrkesarbetarnas åsikter och beteenden kan förklaras med de olika 
motivationsteorier jag har tagit upp i detta arbete. Om vi börjar med Maslows behovspyramid 
förstår man varför de yrkesarbetare jag talat med som är uppsagda nämner 
anställningstrygghet som den första saken att förbättra. Från att ha befunnit sig ungefär på 
Maslows fjärde steg, där vi finner respekt, har de på grund av uppsägningen rasat ner till steg 
två och får prioritera den ekonomiska tryggheten. Nästa exempel handlar om lönenivån. Den 
är något som det talas mycket om i byggbranschen och därför misstänktes den även bli förd 
på tal i intervjuerna. Trots misstanken var det dock bara ett fåtal av respondenterna som talade 
om lönenivån som viktig för trivseln. Desto fler nämnde faktorer som delaktighet, 
medbestämmande och påverkansmöjligheter som betydligt mera viktigt, något som stämmer 
bra överens med Herzbergs motivationsteori. Att lönenivån inte kom på tal tyder också på att 
yrkesarbetarna är relativt nöjda med sin inkomst och hellre ser förbättringar inom andra 
områden. Slutligen har jag hittat två exempel som kan förklaras med Lawler och Porters teori. 
Det första är relaterat till den produktivitetsminskning som inträffade på bygget i Vadstena 
efter att stupstockslönen införts. Minskningen av inkomsten gjorde att yrkesarbetarnas 
arbetsansträngning snabbt avtog eftersom en ökad ansträngning inte var motiverad. Det andra 
exemplet handlar om det traktamente som utbetalas om arbetstagaren veckopendlar för att 
arbetsorten ligger för långt från hemorten. Då sätts den ökade inkomstens värde i relation till 
den uppoffring det innebär att vara borta hemifrån. För att till exempel motivera en nybliven 
småbarnspappa att lämna familjen på veckorna måste traktamentet vara tillräckligt stort. 
Yrkesarbetarna själva säger att det är svårt att sätta ett pris på att missa sina barns första steg 
och ibland ångrar man sig i efterhand.  
 
Dessa exempel visar att teorierna i många fall fungerar för att förklara hur människor 
motiveras. Jag tror även att man skulle kunna ha nytta av Lawler och Porters teori när en ny 
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anställningsform tas fram. Genom att skapa en prestationsbaserad anställningsform skulle 
yrkesarbetarna motiveras till att arbeta bättre för att få stanna kvar.  
 

7.5 Intervjuer 
 
Under intervjuerna i detta arbete har några faktorer framkommit som de viktigaste för att 
skapa lojala medarbetare. Den första, och självklara, är anställningstryggheten. Som jag 
beskrivit ovan skulle det gynna flera parter att ha en anställningsform som skapar stabilitet. 
 
Därefter har de flesta nämnt samvaro. Alla kände sig lojala mot sina arbetskamrater och den 
närmsta chefen, eftersom man umgås dagligen med dem och är beroende av att samarbetet ska 
fungera. De anser dock att det är svårare att vara lojal mot högre chefer eftersom de bara är ett 
namn på ett papper och ingen som man känner eller har en relation till. Genom att 
kontinuerligt anordna fester och evenemang där både tjänstemän och yrkesarbetare får umgås 
lär man känna den närmsta organisationen och det skapar gemenskap och lojalitet.  
 
Yrkesarbetarna önskar även att få veta mer om och besöka övriga projekt i området av flera 
skäl; det skapar en större helhetsbild av vad företaget arbetar med, man kan utbyta 
erfarenheter och dessutom ger det möjlighet att knyta nya kontakter samt träffa forna 
arbetskamrater. Informationen på den egna arbetsplatsen kan också bli bättre, enligt de flesta 
av intervjupersonerna. De önskar att få veta mer om hur projektet går, både ekonomiskt och 
tidsmässigt. Genom att delges information upplever de att de får ett ökat medbestämmande 
och de känner större ansvar och delaktighet. Många av dem som blivit uppsagda känner sig 
också besvikna på hur informationen kring uppsägningen har hanterats. Istället för att mötas 
av öppenhet och klara besked upplever de att informationen har undanhållits för dem av 
gåtfulla skäl. I många fall finns säkert goda skäl till varför de inget får veta men underrätta då 
i alla fall om varför man inget kan säga, ovissheten och känslan av att nonchaleras är för dem 
det värsta. 
 
Något som också upprört flera av de yrkesarbetare jag talat med är hur deras 
anställningsdagar behandlades när Skanska bytte organisationsnummer för några år sedan. 
Anställningsdagarna är det totala antalet dagar som arbetstagaren arbetat åt Skanska och de 
styr var i turordningslistan yrkesarbetaren hamnar och således hur lätt denne har att få bli 
anställd respektive uppsagd när Skanska gör förändringar i personalstyrkan. Det som då hände 
var att alla de som inte var anställda hos Skanska just den perioden när organisationsnumret 
byttes tappade alla sina tidigare anställningsdagar hos Skanska. Många av dem tappade tiotals 
år och ramlade långt ner i turordningslistan och fick börja om på noll igen. Denna hantering 
skapade ett stort missnöje mot Skanska och yrkesarbetarna känner sig förbisedda och 
besvikna. 
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Under intervjuerna har jag dock upplevt att det bland yrkesarbetarna finns en stark vilja att 
vara lojal mot företaget. De flesta trivs bra hos Skanska och byter inte frivilligt arbetsgivare, 
men tvingas ibland till det på grund av uppsägning. Några av intervjupersonerna har uppgett 
att de varit mer lojala mot mindre företag som de arbetat hos, eftersom de då har känt sig som 
en viktigt pusselbit för företaget. Även om Skanska är ett stort företag tror jag man kan 
försöka återskapa den känslan i projekt eller lokala avdelningar och på så sätt kombinera 
fördelarna från både små och stora företag. Företagets storlek behöver alltså inte vara en 
nackdel utan den största fienden mot lojaliteten, som jag ser det, är konjunktursvängningarna i 
branschen och de saboterar för mycket av det arbete som pågår. 
 
En annan slutsats är att flera av de förbättringsområden som yrkesarbetarna påpekar har en 
sak gemensamt; en önskan om att kunna påverka sitt eget arbete i högre grad. 
Beteendeforskare har upptäckt att arbetstagare som saknar möjlighet att själv kunna styra över 
sitt arbete löper större risk för utbrändhet än övriga. Därför är dessa områden något att ta på 
största allvar för att ha friska medarbetare. 
 
Ytterligare en tanke som slagit mig både nu under intervjuerna och tidigare är att du på 
byggen stöter på så många olika yrkesarbetare och skillnaderna är så stora från person till 
person att det känns fel att behandla dem som ett kollektiv. I dagsläget känns det som att de 
starka får dra de svagas lass, till sin egen nackdel. Traditionen måste vara väldigt stark 
eftersom de inte reagerar själva på att det är orättvist. Viljan att skapa harmoni och hålla ihop 
arbetsgrupperna väger tyngre än att hävda sig själv. Jag misstänker att det kan få många av 
eldsjälarna att tappa sin gnista eftersom förmånerna de sliter sig till ska fördelas mellan så 
många att de blir minimala för individen. Detta syns även som en tendens hos de äldre 
intervjupersonerna. 
 

7.6 Förslag till vidare studier 
 
Denna undersökning behandlar bara en liten del av ämnet yrkesarbetarnas lojalitet. För att 
komplettera studien och skapa en helhetsbild skulle förslagsvis fler undersökningar 
genomföras. Dels skulle en liknande studie kunna utföras i en högkonjunktur, då det i 
branschen finns fler arbetstillfällen än vad det finns yrkesarbetare. I en sådan situation skulle 
det tydligare gå att se om yrkesarbetarna verkligen är lojala samt vad som i så fall får dem att 
stanna hos företaget istället för att byta arbetsgivare. När de får fler möjligheter kanske de 
prioriterar annorlunda.  
 
Det skulle även vara intressant att studera hur det ser ut med yrkesarbetarnas lojalitet hos ett 
mindre företag i byggbranschen. De flesta av Skanskas yrkesarbetare har i intervjuerna svarat 
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att det är mycket viktigt att känna tillhörighet till företaget och att ha en personlig kontakt 
med sin arbetsgivare för att bli lojal; faktorer som ofta uppfylls bättre i mindre företag. 
 
Dessutom krävs det fortsatt mycket arbete inom branschen för att utreda och ta fram en bra 
och trygg anställningsform för yrkesarbetarna. För att behålla sina anställda samt lyckas locka 
ungdomar att välja ett hantverkaryrke måste arbetsgivarna åtminstone kunna erbjuda en rimlig 
anställningstrygghet. 
 
Att en övervägande del av yrkesarbetarna är besvikna på fackföreningen tyder på att något 
måste förändras när det gäller relationerna mellan arbetsgivare, arbetstagare och den fackliga 
organisationen. De olika parterna måste försöka närma sig varandra och förstå att de är 
beroende av varandra för att klara av att förbättra situationen inom byggbranschen så att man 
på ett framgångsrikt sätt kan möta framtiden och en ökande konkurrens. Här återstår också en 
hel del arbete innan fungerande samarbetsformer kan tas fram, vilket skulle gynna samtliga 
aktörer. 
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BILAGA 1 
 

 

Bilaga 1 
 
Nedan redovisas de frågor som ställdes under intervjuerna med yrkesarbetarna. Frågorna 
ställdes inte ordagrant och inte nödvändigtvis i denna ordning utan intervjun anpassades från 
person till person. 
 
Faktauppgifter: 
 

• Födelseår 
• Familjeförhållande 
• Anställning 

 
Attityddata: 
 

• Vad är lojalitet för dig? 
• Till vem/vilka känner du dig lojal och varför?  
• Har detta förändrats?  
• Vad skulle kunna få dig att ändra dig till att bli mer lojal till Skanska?  
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Bilaga 2 
 
Sammanfattning av intervjuerna 
 

 

Födelseår 45 
Familjeförhållande Partner vuxna barn 
Anställning Fast anställd, Skanska 
Vad är lojalitet? Hänsyn 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Till företaget men främst då arbetslaget. Började väl med slumpen och sen fick bra 
arbetslag honom att stanna och nu är det vanan som styr. 

Har din lojalitet 
förändrats? 

  

Vad kan förbättras? Känner sig rätt nöjd och tycker att distriktschefen är bra på att informera. 

 
 
 
Födelseår 45 
Familjeförhållande Partner vuxna barn 
Anställning Tillsvidare, nästan bara Skanska 
Vad är lojalitet? Stötta, ärlig och uppriktig 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Arbetslaget och projektet - lite chefen. 

Har din lojalitet 
förändrats? 

Bättre förr med objektsanställningen.  

Vad kan förbättras? Facket borde bli starkare och återta sin position. Just nu jobbar han i väntan på 
pensionen och vill inte förändra något speciellt.  
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Födelseår 47 
Familjeförhållande Partner vuxna barn 
Anställning Fast anställd, flackat runt men 6 år hos Skanska. 
Vad är lojalitet? Ärlighet, ställa upp, hänsyn 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Närmsta arbetskamraterna och familjen. 

Har din lojalitet 
förändrats? 

Har försökt anpassa veckopendlingen till familjen. Nu kanske det blir Norge på 
grund av upplevelse och pengar. Tycker inte anställningsformen innebar någon 
förändring utan snarare konjunkturerna. 

Vad kan förbättras? Tryggare anställning och ibland mer information. Som yngre var man mer alert för 
förändringar men nu är man van och arbetar av till pensionen. 

 
 
 
 
Födelseår 50 
Familjeförhållande sambo ej barn 
Anställning Tills vidare, blandat men mycket skanska 
Vad är lojalitet? Säger vad man tycker, öppen och rak 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Trivs med firman och arbetskamraterna. Viktigt med bra ledarskap=lugn och 
genomtänkt. Lönen påverkar ryktet och ryktet ger lojalitet. Tycker Skanska har bra 
rykte nu. Facket är dock viktigast - Räddningsplankan. 

Har din lojalitet 
förändrats? 

Bättre förr med objektsanställningen, mer frihet och lättare att byta då - nu blir 
företaget ett tvång. 

Vad kan förbättras? Turordningslistorna är för krångliga.  
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Födelseår 50 
Familjeförhållande Partner vuxna barn 
Anställning Fast anställd, ett annat och Skanska 
Vad är lojalitet? Hänsyn mm 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Arbetslaget, inte så mycket chefer för de hamnar för långt bort. Var mer lojal mot 
förra företaget för där fick man mer info och delaktighet. 

Har din lojalitet 
förändrats? 

Att ha en anställning har alltid varit viktigast även om man får byta företag och 
flytta runt. 

Vad kan förbättras? Så länge man har en anställning så ser man sig inte om efter andra jobb så 
tryggheten är viktig. Viktigt att informera om helheten för att motivera. Skapa 
samhörighet genom fester. 

 
 
 
 
Födelseår 52 
Familjeförhållande Ensamstående barn 
Anställning Fast anställd, mycket Skanska och NCC men även annat 
Vad är lojalitet? Ge och ta 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

När man tar ett nytt jobb är det de som ska jobba på stället (arbetslag och ledning) 
som avgör snarare än lönen. Vet att facket är viktigt och vill vara lojal men känner 
att det är svårt för de visar sig för lite och ger för dålig hjälp. 

Har din lojalitet 
förändrats? 

Inga stora förändringar - det är kamratskapen som fått avgöra. 

Vad kan förbättras? Tycker det är bra med veckomöten där man får vara med och bestämma. Lönen är 
också viktig för det är ju den man jobbar för - skulle man få riktigt bra lön så 
stannar man ju - då kan man offra en del. Har inte märkt någon skillnad mellan 
företag utan det är närmsta chefen som styr. 
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Födelseår 52 
Familjeförhållande Partner och barn 
Anställning Fast anställd, blandade företag 
Vad är lojalitet? Ställa upp 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Familjen och arbetskamraterna. Lite besviken på facket och tycker de visar sig för 
dåligt. Är mer lojal i ett mindre företag för där blir man en viktigare pusselbit. 

Har din lojalitet 
förändrats? 

Det har alltid varit viktigare med god stämning på arbetsplatsen än hög lön. Man 
vill ju jobba snarare än att gå hemma så finns det jobb så tar man det. 

Vad kan förbättras? Tycker inte att lönen kan påverka lojaliteten utan då är det mycket viktigare med 
skyddsarbete, omtanke, bra behandling. Tycker veckomöten behövs både för att 
planera och ventilera för at undvika konflikter. Tycker också att man borde 
informeras på längre sikt. Vill ha mer samvaro och samverkan och bättre 
möjligheter till utveckling. 

 
 
 
 
Födelseår 54 
Familjeförhållande Partner barn 
Anställning Fast anställd, blandade företag 
Vad är lojalitet? Ge och ta 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Familjen, alla som ger och tar, arbetslaget nästan jämt. Så länge man känner sig bra 
behandlad blir man lojal mot hela bolaget.  Har man bra arbetsledning så kan man 
ge lite extra - mindre noga med exakta timmar osv. 

Har din lojalitet 
förändrats? 

Har försökt anpassa sig till familjen så långt det är möjligt.  

Vad kan förbättras? Bra med information om projektet för då är det lättare att dra åt samma håll. Viktigt 
att även vara öppen om anställningen så att individen får möjlighet att planera - 
ovissheten är det värsta. Om man måste säga upp så är det bra att få intern 
arbetsförmedling, kontakter och hjälp att söka nytt jobb - visar att man bryr sig trots 
att man inte kan erbjuda jobb. Svårt att vara lojal mot någon man inte känner så se 
till att blanda YA och tjm på fester så man känner samhörighet. Också positivt med 
utbildning så man får utvecklas. 
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Födelseår 57 
Familjeförhållande Partner barn 
Anställning Fast anställd, frilansar 
Vad är lojalitet? Ärlighet och uppriktighet 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Arbetskamrater, projektet, familj och plånbok, 50-50 mellan företag och fack 

Har din lojalitet 
förändrats? 

Inte direkt. 

Vad kan förbättras? Öka trivseln och trygga anställningen så gott det går. Får nog med information. 
Tycker det var bättre förr när företagen inte var så toppstyrda. 

 
 
 
 
Födelseår 58 
Familjeförhållande Partner halvstora barn 
Anställning Tills vidare, nästan bara skanska 
Vad är lojalitet? Ärlighet, ge och ta 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Familj, projektet och närmsta chefen. Svårt när chefen "flyttar" för man vänder sig 
fortfarande till samma. Tveksam till facket för man får för lite hjälp och för dålig 
respons.  

Har din lojalitet 
förändrats? 

  

Vad kan förbättras? Är nöjd med att arbeta hos Skanska och tycker inte att något behöver förbättras. 
Anställningsformen påverkar dock inte lojaliteten positivt - det känns mer som en 
låsning/tvång än lojalitet. 

 

 
77 



BILAGA 2 
 

 
Födelseår 60 
Familjeförhållande Singel 
Anställning Fast anställd, Huvudsak Skanska 
Vad är lojalitet? Ärlighet, ställa upp 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Arbetskamraterna. Mot sig själv och plånboken snarare än företaget. 

Har din lojalitet 
förändrats? 

  

Vad kan förbättras? Framför allt anställningstryggheten. 

 
 
 
 
Födelseår 60 
Familjeförhållande Partner halvstora barn 
Anställning Tills vidare, mest skanska 
Vad är lojalitet? Ärlighet 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Familj, vänner, arbetskamrater och platschef, de man har kontakt med=projektet. 
Anställningsdagarna. Tycker det är si och så med facket. 

Har din lojalitet 
förändrats? 

Har inte förändrats något.  

Vad kan förbättras? Är i stort sett nöjd men tycker det var bättre med objektsanställningen för den var 
tryggare och det blev aldrig något tjafs. 
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Födelseår 60 
Familjeförhållande Partner barn 
Anställning Fast anställd, blandade företag 
Vad är lojalitet? Ömsesidigt att ställa upp på varandra 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Är lojal mot projektet - närmsta chef och arbetslag. Facket måste ju finnas men i 
dagsläget är förtroendet för dem dåligt. I den mån man kan försöker man anpassa 
sig till familjen för den är ju viktigast - är dock viktigare att ha jobb än att vara 
nära.  

Har din lojalitet 
förändrats? 

Har inte förändrats mycket - man måste ju ha ett jobb så när man bytt arbetsgivare 
har det berott på tillgången.  

Vad kan förbättras? Tycker det är viktigt med ett bra ledarskap men viktigast är ju att man kan hålla 
med jobb. Lönen och avståndet hem påverkar också. Tycker det var bättre med 
objektsanställning - har varit mer arbetslös nu än då och det drabbar ungdomarna 
och i viss del hela laget speciellt om man går på ackord och det bara är gamlingar 
där.  

 
 
 
 
Födelseår 63 
Familjeförhållande Singel 
Anställning 6 år hos Skanska, mycket NCC men även blandat 
Vad är lojalitet? Samarbete, hjälpas åt, ärlighet 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Hela arbetsplatsen men det slutar vid platschefen. Lönen påverkar till viss del. 

Har din lojalitet 
förändrats? 

Tyckte det var bättre med objektsanställningen för då visste man bättre vad som 
hände. Den fasta gynnar dock de äldre mycket väl. 

Vad kan förbättras? Viktigast är att företaget håller med jobb. Vill att det ska vara samhörighet och att 
samma gänga ska få gå ihop. Företagets image är inte lika viktig som arbetsplatsen, 
värderingar finns mest på papperet. Lättare att vara lojal hos mindre företag för där 
blir man viktigare, men så fungerar det också på mindre projekt.   
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Födelseår 64 
Familjeförhållande Partner barn 
Anställning Fast anställd, Huvudsak Skanska men även andra 
Vad är lojalitet? Hänsyn, samvaro 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Projektet, arbetslag och -ledning 

Har din lojalitet 
förändrats? 

Det har blivit viktigare och viktigare med familjen. 

Vad kan förbättras? Kräver att jobbet ska vara givande, speciellt för att motivera att ligga borta på 
veckorna. Skanskas storlek är en nackdel så se till att skapa minde avdelningar med 
stark samhörighet och ordna fester. Introducera alla ordentligt och ha samvaro 
istället för bara kort info. Ge YA mer medbestämmande och låt oss komma in redan 
i anbud för att ta tillvara på vår kompetens. Skapa en bättre anställning för den fasta 
är inte bra - det var tryggare med objektsanställningen, nu gäller turlistorna. Skapa 
arbetslag som fungerar bra ihop men se till att det sker en viss personalrotation så 
man kan utbyta erfarenheter. 

 
 
 
 
Födelseår 65 
Familjeförhållande Partner barn 
Anställning Fast anställd, mest Skanska annars blandat 
Vad är lojalitet? Förtroende, bevara hemligheter 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Familj, arbetslag och platschef, anställningsadagarna snarare än företaget. Mer lojal 
mot företaget än mot facket men tycket inte att det är någon skillnad mellan 
företag. Trygghet är vikitgare än lönen.  

Har din lojalitet 
förändrats? 

Har blivit mest lojal mot Skanska av alla företag, mest platschefens förtjänst. Han 
är rak och ärlig och informerar tillräckligt. Med tiden lär man sig också rutiner och 
man vet sin plats och törs säga ifrån. Har blivit erbjuden andra jobb men tackat nej 
pga tryggheten.  

Vad kan förbättras? Bättre anställningstrygghet så man kan ha framförhållning. Dela upp turlistorna på 
kategorier så kanske det blir bättre - annars var det bättre med objektsanställningen, 
då kunde man påverka mer själv. Vill inte ha mer samvaro för fritiden är för viktig 
- i såfall på arbetstid men inte så viktigt. Får tillräckligt med stöd, uppmuntran, 
utveckling och medbestämmande. 
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Födelseår 67 
Familjeförhållande Partner barn 
Anställning Tillsvidare, nästan bara Skanska 
Vad är lojalitet? Ställer upp, snäll och glad, ärlig 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Arbetslaget, chefen mf. Han har varit med länge så att han känner distriktet också. 
Ett bra (= ömsesidig respekt, social, respons) ledarskap är viktigt för trivseln. 
Facket blir sämre och sämre på att hjälpa.  

Har din lojalitet 
förändrats? 

Tycker det var bättre med objektsanställningen, men den var man väl tvungen att ta 
bort pga lönestegringen. Funderar på att skaffa F-skatt för då blir det nog tryggast 
och så verkar företagen också vilja ha det - tror att Skanska bara blir tjm kvar snart 
och att YA ska hyras in. 

Vad kan förbättras? Sammanhållningen är bra men har varit ännnu bättre. Sitter i hela samhället att folk 
är mer egoistiska nu och tänkre mindre på kollektivet. Förr visste man att man fick 
stöd om man tog upp något, men nu törs man inte säga till längre för ingen stödjer. 

 
 
 
 
Födelseår 68 
Familjeförhållande Partner barn 
Anställning Fast anställd, Huvudsak Skanska 
Vad är lojalitet? Ställa upp, ge och ta 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Familjen, men också företaget så länge de lova trygghet. Lovar någon annan mer 
trygghet så tar man ju det. 

Har din lojalitet 
förändrats? 

Har inte så många val, det viktigaste är ju att ha ett jobb och då får man ta det som 
finns. 

Vad kan förbättras? Anställningstrygghet och en bra arbetsledning och arbetsgrupp 
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Födelseår 68 
Familjeförhållande Partner barn 
Anställning Fast anställd, blandade företag 
Vad är lojalitet? Upplyser varandra, rak och ärlig, inga rykten 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Arbetslaget och närmsta chefen, anställningen och familjen. Gillar att arbeta på 
spännande projekt och livet i husvagn. 

Har din lojalitet 
förändrats? 

Ökad erfarenhet gör att man förstår sig på saker bättre, vet hur det fungerar så man 
kan anpassa sig. Har trådar att dra i så det ordnar sig - oroar sig mindre.  

Vad kan förbättras? Öppenheten på arbetsplatsen - att alla kan ge och ta. Flexibel arbetstid så man kan 
anpassa sig till familjen. Har sagt upp sig flera gånger på grund av opassande 
arbetstid. 

 
 
 
 
Födelseår 71 
Familjeförhållande Partner barn 
Anställning Fast anställd, Skanska 
Vad är lojalitet? Ärlighet, ställa upp 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Familjen, arbetsgruppen, inte speciellt till företaget pga illa behandling med 
arbetsdagar. Om arbetsledningen är bra så trivs man, ingen toppstyrning utan 
diskussioner och medbestämmande. 

Har din lojalitet 
förändrats? 

Trygghet har alltid varit viktigt 

Vad kan förbättras? Anställningstryggheten, Skapa vi-känsla i projekt/avdelningar annars blir Skanska 
för stort.  Bra med arbetslag men lite utbyte är aldrig fel. Utbilda när man kan ha 
nytta av den och får arbeta med det annars går det bara in och ut. 

 

 
82 



BILAGA 2 
 

 
Födelseår 72 
Familjeförhållande Partner barn 
Anställning Fast anställd, blandat 
Vad är lojalitet? Ärlighet, ställa upp 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Arbetskamraterna och familjen. 

Har din lojalitet 
förändrats? 

Förändras mycket med familjen men ibland har man inget val när det gäller 
arbetsplats. 

Vad kan förbättras? Framför allt anställningstryggheten. 

 
 
 
 
Födelseår 72 
Familjeförhållande Partner barn 
Anställning Fast anställd, blandat 
Vad är lojalitet? Hänsyn, ärlighet 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Främst familjen men eftersom man offrar så mycket familjeliv så är man ju lojal 
mot företaget också. 

Har din lojalitet 
förändrats? 

Prioriterar delaktighet mer nu när man jobbat några år. 

Vad kan förbättras? Anställningstrygghet och en bra arbetsledning och arbetsgrupp 
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Födelseår 74 
Familjeförhållande Partner 
Anställning fast anställd, mest Skanska 
Vad är lojalitet? Ställa upp 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Sambon, arbetskamrater och arbetsledning. Facket fungerar bra - de finns där när 
man behöver dem. Trivs hos Skanska för där finns kamrater och kontakter och vill 
vara kvar  

Har din lojalitet 
förändrats? 

Nu är mycket gammal vana men att ha en anställning och en fast inkomst är ju 
viktigast. Värdesätter fritiden högt. Har stannat hos Skanska för att man hoppas på 
trygghet när man blir äldre.  

Vad kan förbättras? Tycker det är bäst med lagom stora projekt så man får styra mycket själv. Skapa 
mer samvaro så att man får bra arbetslag. Tycker objektsanställningen var bättre. 

 
 
 
 
Födelseår 81 
Familjeförhållande Singel 
Anställning Fast anställd, 4 år i Skanska 
Vad är lojalitet? Hänsyn till de man arbetar med och för 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Arbetskamrater. Tycker att SEKO är bättre på att visa sig bland medlemmarna än 
vad Byggnads är 

Har din lojalitet 
förändrats? 

Känner sig inte lojal mot företaget på grund av uppsägning och dålig placering på 
turordningslistan. Måste ta det man möjligtvis får och är beredd att flytta runt. 

Vad kan förbättras? Vill ha en trygg anställning och tycker det är bra med den informationen man får på 
veckomötena. 
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Födelseår 82 
Familjeförhållande Singel 
Anställning Fast anställd, Vägverket och Skanska 
Vad är lojalitet? Ärlig och uppriktig 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Arbetslaget och arbetsledaren. Vill ha en bra lön och är beredd att flytta. Känner 
bra stöd från facket och vet att de finns där när man behöver dem 

Har din lojalitet 
förändrats? 

  

Vad kan förbättras? Vill ha trygghet, bra lön och arbetsförhållanden. Tycker att Skanska är helt OK men 
tycker inte företagsnamnet spelar så stor roll. 

 
 
 
 
Födelseår 85 
Familjeförhållande Flickvän, bor hemma 
Anställning Lärling, mest Skanska men även NCC 
Vad är lojalitet? Hänsyn, ställa upp 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Arbetsgruppen - det är arbetskamraterna som får honom att prata gott om Skanska. 
Viktigare att lära sig mycket och att vara nära familjen snarare än lönen. 

Har din lojalitet 
förändrats? 

Inte hunnit det än. 

Vad kan förbättras? I stort sett nöjd, men lite mer info om projektet och vad som händer runt omkring 
önskas. 
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Födelseår 85 
Familjeförhållande Flickvän, bor hemma 
Anställning Lärling, Skanska 
Vad är lojalitet? Ödmjuk, ge och ta 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Tycker att Skanska verkar bra och började tack vare kontakter och ett gott 
företagsrykte.  

Har din lojalitet 
förändrats? 

Inte än 

Vad kan förbättras? Vill ha bättre information så att man förstår helheten och motiveras bättre - får 
bättre kontroll. Vill arbeta hos ett företag med gott rykte. Lockas av hög lön men 
även av närheten hem för fritidens skull. 

 
 
 
 
Födelseår 85 
Familjeförhållande Hemma 
Anställning Lärling 1 år, mest Skanska 
Vad är lojalitet? Ärlighet, trogen 
Till vem/vilka är du 
lojal och varför? 

Projektet. Hamnade hos Skanska tack vare kontakter. Har ingen relation med 
facket.  

Har din lojalitet 
förändrats? 

Hade ett annat jobb men bytte pga traktamentet, men när familj blir aktuellt så 
skulle de gå i första hand.  

Vad kan förbättras? Är rädd för arbetsskadorna inom branschen - ser så många äldre kollegor som är 
utslitna i förväg. Funderar på YTH för att komma bort från det tyngsta arbetet. 
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